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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie är att se hur individer som har kvoterats in i ett företag upplever sin situation. 

Ojämlikheter mellan könen på arbetsmarknaden existerar än idag. Kvotering är ett verktyg som 

diskuteras och har blivit en konsekvens av ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaden. Vår 

undersökning är kvalitativ där vi har använt oss av intervjuer som vår huvudmetod. De teorier vi har valt 

att ha som utgångspunkter är Erving Goffmans teorier om Jaget och maskerna samt Stigma. För att 

belysa könsapekten utgick vi även från Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomssons teori Att göra kön. 

Det vi kom fram till i vårt resultat var att våra intervjupersoner var medvetna om att de fått sina tjänster 

på grund av deras kön. Vi kom även fram till att upplevelsen kring kvotering såg olika ut beroende på 

hur de hanterade de externa strukturerna. Men vi hittade även gemensamma nämnare, nämligen att det 

existerade specifika förväntingar på den kvoterade anställda och konsekvenserna av dessa förväntningar 

leder till att personen i fråga kände sig tvingad att spela en roll. Det gjorde de genom olika 

anpassningsstrategier.  
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Abstract 

 

The purpose of our study is to see how individuals who have been quoted in a company perceive their 

situation. It’s important to knowleged that gender differences in the labor market still exist today. 

Affirmative Action is a tool that has been discussed and there are many debates about this sensitive 

subject. Affirmative Action has become a consequence of gender differences on the labor market today. 

Our study is qualitative, where we have used the interviews as our main method. The theoris we have 

chosen to have as starting points are Erving Goffman's theory on The presentation of self in everyday 

life and Stigma. To illustratet the gender dimesion we also used Ylva Elvin-Nowak and Helene 

Thomson's theory on how we do genders. Our results showed that the women we interviewed were 

aware that they had recived their service because of their gender. We also came to the conclusion that 

the experience surrounding affirmative action looked different depending on how they handled the 

external structures around them. Our results also showed that there are specific expectations on the 

quota employees. The consequences of these expectations led to the employers playing a role. They 

played their role through a variety of adaptation strategies. They also had different experience even 

though they all worked in the same company and almost had the same position. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Syftet med vår undersökning är att se hur individer som har kvoterats in i ett företag upplever sin 

situation. Vår undersökning är kvalitativ och bygger på våra intervjuer. Vi kom fram till att upplevelsen 

hos de kvoterade var olika beroende på hur de hanterar de externa strukturerna. Vi upptäckte flera 

likheter hos de kvoterade. En gemensam nämnare var hur de alla kände sig tvingade att passa in, detta 

gjorde de genom att tillämpa diverse anpassningsstrategier. Vårt resultat visade även att de kvoterade 

anställda kände att de hade förväntningar de behövde leva upp till. Konsekvenserna blev att de 

kvoterade anställda spelade en roll på sin arbetsplats. Vår undersökning är viktig eftersom kvotering är 

ett växande fenomen och människor behöver större inblick i ämnet samt hur det upplevs i praktiken 

bland de kvoterande.  
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1. Förord  

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Lars Holmberg som under resans gång hjälpt och väglett oss i 

rätt riktning. Holmberg har hjälpt oss öppna ögonen för sådant vi tidigare inte sett. 

 

I vår undersökning har vi fördelat arbetet på så vis att vi har skrivit lika mycket. Vi har använt oss av 

olika tillvägagångsätt, oftast satt vi och diskuterade tillsammans samtidigt som en av oss fick skriva. 

Men det hände även att vi satt vid varsin dator för att effektivisera arbetet. Delarna vi inte skrev 

tillsammans är Teori samt Tidigare forskning. Parisa lade mer tid på att skriva tidigare forskning 

samtidigt som Zarina lade mer tid på att skriva våra teoretiska utgångspunkter. Mestadels satt vi 

tillsammans och bär båda lika mycket ansvar för denna undersökning. Vårt samarbete resulterade i att vi 

fick fram nya ideér att arbeta med. Vi var även noga med att läsa varandras texter för att sedan ge 

varandra kritik och beröm.  
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2. Inledning  

 

 

Kvotering har blivit ett verktyg som diskuteras eftersom man vill komma åt ojämlikheten mellan könen 

på arbetsmarknaden. Kvinnor har länge varit det underrepresenterade könet på arbetsmarknaden. 

Utvecklingen har gått framåt i samband med det moderna samhället och lett till att kvinnors ställning på 

arbetsmarknaden förstärkts, men arbetsmarknaden är fortfarande könssegregerad både horisontellt och 

vertikalt. Kvotering har blivit en konsekvens av den ojämlika könsfördelningen på arbetsmarknaden. 

Debatten kring kvotering präglas av starka åsikter vilket har resulterat i att ämnet kvotering har blivit allt 

mer ledande i dagens samhälle.  

 

Den amerikanska forskaren Pippa Norris (Dahlerup och Freidenvall 2008, s.7) har räknat ut att med 

nuvarande takt kommer det bli könsbalans år 2100 alltså om cirka 100 år vilket kan ses som alldeles för 

lång tid. På grund av denna långsamma utveckling menar vissa att kvotering är ett bra och effektivt sätt 

att påskynda utvecklingen.  Kvotering fungerar som ett verktyg för att anställa personal med det 

underrepresenterade könet på arbetsplatsen. Många studier har genomförts för att undersöka för- och 

nackdelar med kvotering. De argument som framförs i debatten är att med hjälp av kvotering kommer 

det underrepresenterade könet in på arbetsplatsen och i sin tur blir arbetsplatsen mer hetrogen där 

könsskillnaderna minimeras. Moståndarna hävdar att kvotering innebär att man diskriminerar det könet 

som väljs bort på grund av att de är överrepresenterade. De menar att kompetens bör ligga i fokus och 

inte könet. Motargumentet till det är att män har i flera decennier kvoterat in män eftersom männen sitter 

än idag i högre positioner än kvinnor.  

 

En fråga som sällan förekommer i debatten om kvotering är de kvoterades upplevelse. Därför är syftet 

med vår uppsats är att se hur individer som har kvoterats in i ett företag upplever sin situation.  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet i vår undersökning är att se hur individer som har kvoterats in i ett företag 

upplever sin situation, mer konkret vill vi undersöka följande frågeställningar: 

 

- Vilka förväntningar finns på en kvoterad anställd? 

- Vilka konsekvenser medför kvotering för den anställda? 

-Vilka strategier använder sig den kvoterade för att passa in? 

4. Avgränsningar 

 

I vår undersökning kommer vi endast att granska kvotering på grund av kön. I vår studie har vi enbart 

kvinnliga intevjupersoner, mestadels för att vi inte ville göra en jämförande studie. Det finns betydligt 

fler företag som föredrog kvinnliga sökanden vilket resulterade i att vi tog beslutet att endast lägga fokus 

på kvotering av kvinnor. Vi har inte tagit hänsyn till hur gamla kvinnorna är, deras etnicitet, 

sexuellläggning samt bostadsområde eftersom det inte är relevant för just vår uppsats.  

 

Vi har valt att endast undersöka ett företag i Stockholm. Vi har även valt att enbart lägga fokus på 

upplevelsen hos de som har kvoterats in och inte de övriga anställda på företaget. Vi har alltså inte lagt 

större vikt på företaget i sig och inte heller vilken branch de tillhör. Dock är vi medvetna om att valet av 

företag kan spela en roll.  
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5. Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera två forskningar. Den första forskningen vi kommer att presentera 

handlar allmänt om ojämlikhet. Den andra handlar konkret om kvotering och dess orsaker samt 

konsekvenser. Vidare kommer vi att visa hur dessa forskningar kan relateras till vår studie. Vi kommer 

avsluta detta avsnitt med att kort beskriva varför vår studie skiljer sig från dessa forskningar.  

5.1 Beständig ojämlikhet  
 

Vår första forskningsstudie är boken Beständig ojämlikhet som är skriven av Charles Tilly (2000). Vi 

har valt att använda oss av hans forskning och teorier när de kommer till sociala ojämlikheter i 

samhället. Tilly menar att det finns beständiga ojämlikheter i samhället och att vi människor själva är 

med och skapar ojämlikheter samt bibehåller den. Detta konstrutivistiska perspektiv visar oss hur vi 

människor reproducerar ojämlika samhällsstrukturer (Tilly 2000, s. 22). Exempel på dessa ojämlikheter 

kan vara att en könsminoritet måste anpassa sig på en arbetsplats där män eller kvinnor är dominerande. 

Exemplet ovan visar hur vi människor själva är med och skapar ojämlikheter. Genom att man anpassar 

sig som minoritet är individen med och reproducerar denna ojämlika struktur. Detta är ett konkret 

exempel på vad Tilly menar med att vi individer är en del av skapandet och bibehållandet.  

 

Tilly beskriver fyra centrala mekanismer som genom dessa uppstår ojämlikhet. Den första mekanismen 

kallar Tilly för exploatering. Tilly menar att exploatering sker då mäktiga och starkt sammansatta 

grupper av människor bestämmer över resurser. Detta kan ske genom att samordna arbetsinsatserna från 

utomstående som de sedan stänger ut (Tilly 2000, s. 21). Ett konkret exempel på exploatering kan vara 

hur en mansdominerad organisation väljer att utesluta kvinnor att komma in i organisationen. Detta gör 

de genom att överta kontroll över resurser och andra värdefulla faktorer som kan vara väsentliga.  

 

Nästa mekanism som Tilly tar upp är möjlighetsansamling. Detta sker då individer av ett kategoriellt 

avgränsat nätverk får tillträde till en specifik resurs som kan anses vara värdefull samt få möjligheten att 

ha ensam rätt på respektive resurs (Tilly 2000, s. 21). Ett konkret exempel på detta kan vara hur en 

rekryterare har ensam rätt om att anställa individer. De besitter en makt som inte de anställda har. Därför 

kan rekryteraren med den makten bestämma över sina resurser. De båda mekanismerna är uppenbarligen 

sammankopplade. Tilly menar att individer som inte besitter den makt som de annars vill besitta kan 

använda sig av möjlighetsansamling. Detta kan ske om de till exempel uppmuntras av de som besitter 

mer makt. Tilly menar att de båda parterna ofta vinner genom att tillsammans utestänga andra (Tilly 

2000, s. 21). 
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Den tredje mekanismen som Tilly beskriver är efterlikning. Detta kan beskrivas som ett sätt att  kopiera 

ett etablerad organisationsmönster eller en överföring av befintliga relationer från en miljö till en annan 

(Tilly 2000, s. 22). Ett konkret exempel på detta kan vara hur i dagens samhälle mannen är normen. 

Detta har kommit i uttryck i olika organisationer. Många anser till exempel att män ska ha 

chefspositioner. Detta kan ses som en ”efterlikning” som Tilly beskriver. Den fjärde samt sista 

mekanismen som Tilly beskriver är anpassning. Enligt Tilly är anpassning den mekanismen som håller 

den kategoriella ojämlikhetens varierande ordnad på sin plats (Tilly 2000, s. 108). 

 

Enligt Tilly främjar exploatering och möjlighetsansamling till bibehållandet av kategoriell ojämlikhet, 

medan efterlikning och anpassning generaliserar dess inflytande (Tilly 2000, s. 21). 

 

Tilly tar även upp begreppet social kategorisering. Han menar att vi människor sätter varandra och oss 

själva i olika sociala kategorier. För att koppla till vår undersökning kan det göras på följande sätt: 

kvinna förknippas med vård och omsorgs yrken medan männen kategorieras i ett fack där de förväntas 

ha chefspositioner. Det är just det Tilly menar är det problematiska att dessa beständiga ojämlikheter är 

något som människor upprätthåller, samtidigt som det endast är vi som kan förändra dessa ojämlikheter 

(Tilly 2000, s. 24). 

 

Tillys forskning är relevant för vår studie eftersom kvotering har uppkommit på grund av ojämlikheter i 

samhället. För att koppla Tillys forskning till vårt ämne kan man till exempel se det som att vi 

människor skapat ojämlikheter i arbetslivet mellan könen, orsaken till detta kan vara mycket på grund av 

historia som vi själva skapat och upprätthållt än idag. Enligt Tillys teori skulle man kunna peka på att 

existensen av kvotering är en konsekvens av de ojämlikheter vi skapade förr. Han menar att detta är 

något som sker omedvetet men att vi människor är huvudansvariga i skapandet (Tilly 2000, s. 34) 

 

Vår studie skiljer sig till skillnad från Tillys forskning på det sättet att vi fokuserar på hur kvotering har 

påverkat de kvoterade och hur de upplever detta. Tillys forskning är allmän och kan appliceras på 

många olika forskningsproblem. I vår undersökning är vi mer konkreta och specifika med vad vi vill 

undersöka.  

5.2 Kvotering 
 

Vår andra forskning vi härnäst kommer att presentera är boken Kvotering (2008) som är skriven av 

Drude Dahlerup och Lenita Freidenvall. Boken beskriver olika typer av kvotering samt diskuterar varför 

kvotering har blivit så omtalat men också hur fenomenet har vuxit och blivit allt vanligare i dagens 
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samhälle. Vi har valt att utgå ifrån Dahlerup och Freidenvalls teori och definiton om kvotering. Vidare 

menar Dahlerup och Freidenvall att kvotering kan definieras och tolkas på olika sätt beroende på vilket 

sammanhang det är. De tar bland annat upp mål och olika argument som kan användas när ett företag 

väljer att använda sig av kvotering. Författarna förklarar vidare vad både förespråkare och motståndare 

till kvotering står för, vilket ger oss en inblick i hur båda sidorna ställer sig inför kvotering. Det är enligt 

oss betydelsefullt att förstå definitonen av kvotering samt att få en inblick i vilka argument som 

förekommer i den pågående debatten. 

 

Kvotering förklaras enligt Dahlerup och Freidenvall som ett verktyg att snabbt rätta till ojämnheter i 

samhället till exempel mellan könen men det kan lika gärna gälla etnictet, ålder eller funktionshinder. 

De skriver följande: "Kvotering kan defineras som en målinriktad rekrytering med syftet att snabbt rätt 

till oönskade skevheter i samhället." Mer konkret kan det i en rekryteringsprocess vara att man väljer 

den kandidat med det underrepresenterade könet eftersom man vill ha bättre könsbalans på 

arbetsplatsen. Ett bra och belysande exempel på kvotering är Sveriges riksdag där socialdemokraterna år 

1994 införde ”varannan damernas”, vilket innebar att varannan ledamot inom partiet skulle vara kvinna 

för att könsskillanderna skulle jämnas ut (Dahlerup och Freidenvall 2008, s. 32). 

 

Dahlerup och Freidenvall menar att historia är en grundläggande faktor när man ska studera kvotering. 

De menar att det har införts åtgärder från 1960-talet och framåt. Exempel på en åtgärd som genomförts 

är när antidiskrimineringslagen tillskrevs. Tidsmässigt kom antidiskrimeingslagen först, men under 70-

talet kom nya lagar som bland annat behandlade lika löner mellan könen och likabehandling inom 

arbetslivet (Dahlerup och Freidenvall 2008, s. 20). 

 

Dahlerup och Freidenvall tar även upp för- och nackdelar med kvotering de skriver att många av de som 

förespråkar kvotering menar att jämställdhet inte kommer av sig själv, utan det är något som vi 

människor i samhället måste påskynda och tvingas fram. Anledningen till varför vi bör påskynda det är 

enligt förespråkare svensk historia. Förespråkarna menar att svensk historia innefattar att kvinnan är den 

som ska vara hemma och sköta hushållet medan männen är de som ska vara ute och arbeta. På grund av 

detta kommer det att fortsätta på samma sätt ifall vi inte påskyndar och tvingar fram jämställdheten 

(Dahlerup och Freidenvall 2008, s. 28).   

 

Motståndarna å andra sidan menar att kompetens är det som ska ligga i fokus och inte kön. De menar att 

kvotering leder till att människor missar andra viktiga aspekter och lägger istället vikt på vilket kön 

personen i fråga har. Detta kan resultera i att man väljer att se kön som en kompetens. Vissa män kan se 
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sitt kön och manlighet som en positiv sak. Konskevensen av detta kan bli att många män anser att de har 

en fördel just på grund av deras kön. Detta kan i sin tur ge uttryck för omvänd diskriminering, även om 

tanken är god. Eftersom hela diskussionen grundar sig på att vi människor ska börja kvotera in till 

exempel en kvinna i en arbetsplats eftersom arbetsplatsen i fråga är mansdominerad. Då menar 

motståndare till kvotering att vi på detta sätt diskriminerar de män som söker tjänsten eftersom de väljs 

bort just på grund utav att de är män. Men om vi inte gör det, blir inte kvinnorna diskriminerade då? Det 

är här förespråkarna och motståndarna krockar. Motståndarna menar att samhället utvecklas hela tiden 

och att jämställdhet kommer med tiden och de menar att ta till diskriminering är inte det rätta 

tillvägagångsättet (Dahlerup och Freidenvall 2008, s. 29).  

 

Dahlerup och Freidenvall pekar på tre huvudargument som kännetecknar åsikter för och emot kvotering: 

rättvise- resurs- och intresseargumentet. Rättviseargumentet grundar sig på att män och kvinnor har lika 

mycket rätt att bestämma oavsett vilket kön de har. Resursargumentet grundar sig på att kvinnor har 

speciella resurser som kan vara bidragande i någon typ av företag. Sist men inte minst grundar sig 

intresseargumentet på att män och kvinnor har olika intressen. Ifall det endast är mansdominans på en 

arbetsplats så kommer vissa resurser och intressen inte fram eftersom de inte finns tillräckligt mycket 

"kvinno-tänk" där. Ett typiskt exempel på ”kvinno-tänk” som har uppkommit är bland annat att kvinnor 

tänker mer på att företaget ska vara säkert och miljövänligt det vill säga att arbetsmiljölagen är något 

som ligger mer i kvinnors intresse än männens (Dahlerup och Freidenvall 2008 s. 37). 

 

Att förstå målet med kvotering är viktigt enligt Dahelrup och Freidenvall. De menar att det finns två 

olika principer som är viktiga att poängtera när man undersöker kvotering. Det är enligt dem dessa två 

principer som har lett till att många som varit motståndare till kvotering tänkt om. Den ena är principen 

om lika möjligheter. Det innebär att alla människor ska behandlas på samma sätt och ges samma 

möjligheter. Den andra principen handlar om lika resultat, som innebär att fokus bör läggas på 

slutresultatet. Medan principen om "lika möjligheter" bygger på lika behandling av könen bygger 

principen om ”lika resultat” på att det finns skillander i könens livsvillkor såsom kvinnors brist på 

resurser, makt, inflytande och de uteslutningsmekaniser de kan råka ut för i en rekryteringsprocess 

(Dahlerup och Freidenvall 2008, s. 42). 

 

Slutligen beskriver Dahlerup och Freidenvall att många som är aktiva inom diskussionen kring 

kvotering brukar ställa sig frågan vad som kommer härnäst? Ska brunetter eller blondiner bli 

inkvoterade? Detta är en vanlig typ av ifrågasättning man kan höra. Detta är möjligtvis sarkastiskt men 

de som säger denna typ av saker pekar på att många har tagit kvotering för långt och att de fokuserar för 
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mycket på kön. De menar att många människor gör det till större problem än var det egentligen är 

(Dahlerup och Freidenvall 2008 s. 37). 

 

Dahlerup och Freidenvall forskning är relevant för vår studie eftersom den ger oss en klar och tydlig 

blid av vad definitonen av kvotering är vilket är nödvändigt i vår studie. Forskningen är även relevant 

eftersom den ger konkreta exempel på för- och motargument som förekommer i den pågående debatten. 

Den beskriver även andra betydelsefulla aspekter så som målet med kvotering och vilka åtgärder som 

har införts i Sverige. Boken ger vidare en tydlig bild på möjliga orsaker och konskevenser till kvotering. 

6. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer att presentera 

Goffmans böcker: Jaget och maskerna samt Stigma. Slutligen kommer vi att presentera boken Att göra 

kön som är skriven av Elvin-Nowak och Thomsson. Vi kommer att beskriva hur deras teorier är 

relevanta för vår studie samt vad deras huvudbuskap är.  

6.1 Symbolisk interaktionism 
 

George Herbert Mead är en av de viktiga teoretikarna i den symboliska interaktionsmen. Det mest 

grundläggande i hans sociala teori är handlingen som innefattar två eller flera personer. Mead menar att 

grunden i den sociala handlingen är gesten och påpekar att det är endast människor som medvetet kan 

kommunicera med varandra genom sina gester. Det ligger i vår mänskliga förmåga att utveckla och 

använda sig av symboler. Mead menar att användningarna av olika symboler leder till utvecklingen av 

språket och mänskliga fömåga att kommunicera med varandra. Dessa symboler kan också göra det 

möjligt för oss individer att tänka och att ägna sig åt symbolisk interaktion (Ritzer 2009, s 288). Ett 

exempel på en symbol kopplat till vår undersökning kan vara kön. Här kan vi se en tydlig koppling till 

perspektivet med vår genomgång av kvotering. Våra symboler i detta fall blir kvotering och kön. Det i 

sin tur är två symboler som är kopplade till handling och gester. Kvinnor och män beter sig olika i 

handling och använder sig av olika gester. Dessa är strukturerade genom språket (Ritzer 2009, s 287). 

Ett exempel från vår empiri är hur männen gärna tar för sig mer och hur kvinnorna är mer tillbakadragna  

 

Mead undersöker olika processer däribland reflektion, bilder, mening och medvetandet som sker mentalt 

till exempel kön. Mead talar om begreppet Jaget och menar att det kan förklaras som förmågan att se sig 

själv som ett objekt (Ritzer 2009, s 289). Detta kan kopplas till vår undersökning där kvinnorna som har 

kvoterats in ser sig själva som objekt på grund av deras kön.  Mead menar att jaget uppstår i ett tidigt 
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stadie redan från barndomen då lek och spelstadier är det som är prioriterat.  

 

Mead menar att jaget innehåller två olika delar, den första delen kallar han för ”I”, som är den spontana 

och kreativa sidan av oss individer. Den andra delen kallar han för ”me”, som är en uppsättning av andra 

människors attityder och förväntningar som individen tar till sig och lever efter (Ritzer 2009, s 289). Om 

man ska koppla dessa delar till skapandet av kön samt kvotering kan man till exempel säga att ”I” är en 

kvinna som inte är påverkad av sarmhällets föreställningar och förväntningar på hur en kvinna bör vara. 

Den kvinnan tycker till exempel om att ha kort hår, dricka öl samt utöva kampsport. Den andra delen 

som Mead kallar för ”Me” är en kvinna som följer samhällets strukturer om hur en kvinna bör vara. Den 

kvinnan är till exempel tillbakadragen, bär oftast klänning samt inte tar så mycket plats.  

 

Den symboliska interaktionsmen kan sammanfattas genom olika grundprinciper: Till skillnad från 

djuren har vi människor en tankeförmåga som kan formas genom olika sociala interaktioner med andra 

individer. Genom social interaktion lär vi oss att tolka och hantera olika symboler. Människor lär sig 

vilka spårkliga symboler som är lämpliga att använda beroende på hur vi tolkar olika situationer. 

Beroende på hur individen interagerar med sig själv gör det möjligt för henne eller honom att granka 

och bedöma olika handlingssätt. På det sättet vet vi individer enligt den symboliska interaktionsmen 

vilket handlingssätt som är den mest gynnande för oss (Ritzer 2009, s 288) Efter att ha bedömt för och 

nackdelar med respektive handlingssätt väljer vi slutligen en av dem.  

 

Slutligen kan dessa interaktionsmönster bilda olika grupper i samhället (Ritzer 2009, s 290). Språket är 

det sättet vi människor kommincerar med. Vad är ett språk? Svar: Symboler. Alltså tecken som vi är 

överens om som konstruerar värden. Det är språkliga symboler, och kön är i den meningen att hur vi gör 

kön. Kvinnor beskrivs som känsliga, män beskrivs som rationella, kvinnor är hemma, män jobbar och så 

vidare. Det är språkligt bestämda strukturer och kan hindra kvinnor att få vissa jobb, inte för att de inte 

är kompetenta, utan för att de inte anses vara det. 

 

Meads teori om den symboliska interaktionismen belyser vår forskningsfråga i den mån att upplevelsen 

hos de kvoterade anställda kan variera. Meads teori är relevant för vår studie eftersom man får mer 

förståelse för de symboler de kvoterade skickar ut samt vad dessa får för konsekvenser. Dessa språkliga 

bestämda strukturer som Mead beskriver har framkommit i vår studie och har visat sig vara starkt 

genomgripande.   
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6.2 Jaget och maskerna 
 

Erving Goffman var intresserad av att studera hur samhället tvingar individer att presentera en viss bild 

av sig själva till skillnad från Mead som endast undersökte hur vi människor skapar våra självbilder. 

Goffman menar att vi människor har olika roller i olika sammanhang. Han påpekar att eftersom 

individer har så många roller som de måste upprätthålla kan vi ses som falska i vissa situationer 

(Goffman 2000, s. 22). Goffman beskrev sig själv inte i första hand som symbolisk interaktionist, men 

det är mycket likheter mellan det han kallar för dramaturgiska perspektivet och symbolisk 

interaktionism. 

 

Goffmans mest betydelsefulla verk är hans bok Jaget och maskerna där han också tar upp ”I” och 

”Me”. Goffman menar att människor förväntar sig att göra saker samt vad de spontant egentligen vill 

göra. Detta är en växelverkan som Goffman problemtiserar i sin bok. I vår undersökning förväntas till 

exempel kvinnorna att bete sig och vara på ett speciellt sätt eftersom de är kvinnor. Och för att de har 

fått en tjänst för att de är kvinnor. Goffman är intresserad av vad som händer när man bryter mot dessa 

förväntningar. Hur skulle till exempel personalen på en mansdominerad arbetsplats reagera om en 

kvinna inte beter sig så som hon förväntas. Ännu mer intressant skulle det vara att se hur reaktionen 

kring en kvoterad kvinna skulle vara ifall hon valde att ta mycket plats och styra den tidigare strukturen i 

företaget. (Goffman 2000, s. 36) 

 

Goffman beskriver även begreppen dramaturgi och publik. Med detta menar han att vi människor 

ständigt spelar olika roller i vårt vardagsliv som kan liknas med teater. Därför menar Goffman att det 

även finns en så kallad publik som rent konkret är människorna runt omkring oss (Goffman 2000, s. 28).  

Här kan vi koppla den ”sociala publiken” i vår undersökning till kollegorna till den kvoterade kvinnan. 

Hur är dessa kollegor som publik? Förväntar de sig att den kvoterade kvinnan ska bete sig på ett 

speciellt sätt just för att hon är kvoterad? Hur ser deras synsätt ut? Behandlar de henne på samma sätt 

som de andra? Alltså, hur reagerar människor på rollen kvoterad,  det vill säga, symbolen kvoterad.  

 

Goffmans syn på jaget har han format med hjälp av hans dramturgiska synsätt. Jaget är ett resultat av en 

dramaturgisk interaktion vilket innebär att det är känsligt för avbrott under framförandet. Med det menar 

Goffman att när människor spelar en roll är det viktigt att hålla masken och inte tappa den rollen som 

man spelar eftersom inte alla människor kan hantera den typen av avbrott.  Det Goffman tycker är 

intressant är vilka människor som faktiskt kan förebygga och hantera ”avbrottet” och vilka är de?  

(Goffman 2000, s. 28) I detta fall kan våra interjupersoner användas som exempel. Här kan vi diskutera 
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vad händer om en kvinna som har blivit kvoterad inte kan hantera situationen och väljer att avbryta sin 

roll.  

 

Scenen eller den främre regionen är det begrepp som Goffman använder sig av för att förklara det 

grundläggande i framträdandet. På scenen menar Goffman att det finns två olika faktorer som skiljer sig 

men som spelar lika stor roll. Dessa kallar han för inramningen och den personliga fasaden (Goffman 

2000, s. 28). Det är som att den kvoterade skall spela en roll, frågan är vilken? Och vad kommer 

publiken i form av medarbetare att tycka. Hur agerar de?   

 

Inramningen innebär den fysiska scenen som måste existera för att vi människor ska kunna genomföra 

vårt framträdande till exempel behöver en lärare en lektionssal för att kunna undervisa. Den personliga 

fasaden innefattar den utrustning som publiken identifierar med den som framträder och förväntar sig att 

denne ska ha med sig till inramningen till exempel förväntas läraren ha med sig material till lektionen. 

Man kan tänka sig att fasaden i vår undersökning är kön eftersom det förväntas till den roll som en 

person kvoteras till. Kvoteringen medför att det blir en annan personlig fasad, ett annat kön. Och då är 

det spännande att diskutera vad människor(publiken/medarbetarna) gör med detta kön (roll, symbol) 

(Goffman 2000, s. 28) 

 

Goffman delar in den personliga fasaden i två grundläggande delar som han kallar för uppträdande och 

manér. Uppträdandet innefattar och visar vilken social tillhörighet den uppträdande har till exempel 

status och klass. Manéret talar om för omgivningen vilken typ av roll den uppträdande förväntas ha i den 

rådande situationen (Goffman 2000, s. 29) Detta kan vi koppla till vår undersökning, till exempel hur en 

kvinna som har blivit kvoterad uppträder bland omgivningen. Till exempel hennes sätt att tala inför 

andra, röra sig samt hur hennes hållning är.  Då kan vi fråga oss vad är det för manér hon förväntas spela 

upp? Medarbetarna kan till exempel förvänta sig att  den kvoterade kvinnan inte ska ta för myket plats, 

eller bete sig på något som helst avvikande sätt. Om detta skulle ske skulle det leda till konsekvenser för 

henne till exempel exkludering från gruppen. 

 

Goffman tar  även upp begreppet den bakre regionen där han beskriver sådant som inte kommer i 

uttryck på scenen när man uppträder. Den bakre regionen ligger vanligtvis nära scenen enligt Goffman 

och de som framträder kan känna sig ganska säkra på att inga medlemmar av publiken framför scenen 

kommer att dyka upp i den bakre regionen bakom scenen (Goffman 2000, s. 17) Den bakre regionen för 

den kvoterade kvinna diskuterade vi bland annat att det kan vara hemma och egentligen alla tider då 

personen inte står på den främre scenen, alltså inför sina medarbetare. Där det inte finns förväntningar 
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som är kopplade till ett specifikt kön eller hur hon skall vara. Detta kan också vara i omklädningsrum, 

eller vart som helst. Man kan också diskutera vidare ifall rollen tar över, vad händer då? Kan dessa roller 

förändra personen även utanför jobbet. 

 

Goffmans teori är relevant för vår studie i den mån att hans dramaturgiska perspektiv har gett oss ett 

användbart verktyg där vi kan med hjälp av det tillämpa hans begrepp i vår studie. Framförallt till de 

kvoterade kvinnorna vi intervjuade i samband med roller, fasader samt språkets betydelse.  Goffman var 

intresserad av de konsekvenser en individ får som bryter mot samhällets förväntningar. Hans teori om 

vilka människor som kan förebygga och hantera ”avbrottet” är relevant för vår studie därför att de 

kvoterade kvinnorna i vår studie bryter mot dessa förväntningar. Goffman var intresserad över vilka de 

människorna är och hur de hanterar detta. Därför har hans dramaturgiska perspektiv varit centralt i vår 

studie.   

 

6.3 Stigma 
 

Ett annat verk av Erving Goffmans är hans bok Stigma där han är intresserad av att se klyftan mellan hur 

en person bör vara samt hur en person verkligen är. Goffman menar att alla individer som upplever en 

förvirring mellan dessa två identiteter är stigmatiserade. Större delen av texten i Goffmans bok stigma 

handlar om människor med uppenbara, överdrivna stigman till exempel människor som till exempel har 

förlorat näsan och så vidare (Goffman 2011, s. 12). 

 

Men ju längre fram vi kommer i boken förstår vi att Goffman egentligen menar att alla människor är 

stigmatiserade vid något tillfälle eller i något sammanhang till exempel en individ med judisk härkomst 

som försöker smälta in i ett mycket kristet samhälle eller en överviktig person i en grupp av 

normalviktiga individer. Detta menar Goffman att alla individer någon gång upplever men det 

intressanta är hur vi tolkar och beter oss i dessa situationer (Goffman 2011, s. 18). I vår undersökning 

kan man till exempel se stigmatiseringen från två olika synvinklar. Det ena kan vara när en kvinna 

ständigt försöker smälta in i en mansdominserad arbetsplats, den andra när en kvoterad kvinna försöker 

smälta in bland de övriga ansällda som inte har kvoterats in.  

 

Normer och värderingar som existerar i ett samhälle är regler kan inte brytas. Sker detta leder det till en 

stigmatisering. Konsekvenserna leder till att individen som begår normbrott blir utestängd från 

samhället samtidigt som den avvikande förlorar sitt tillträde till den gemenskap han/hon tillhör. Normer 

och värderingar varierar beroende på vilket samhälle man befinner sig i, vilket leder till att ett accepterat 
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beteende kan skilja sig från samhälle till samhälle. Omgivningen kateogoriserar individer i två olika 

fack, den avvikande samt den ickeavvikande. När en individ avviker beskriver Goffman att två 

identiteter skapas. Dessa två identiteter kan beskrivas som den faktiska där individen är sig själv samt 

den fiktiva identiteten som individen i fråga känner måste leva upp till. Detta kan ses som problematisk 

enligt Goffman eftersom man dras mellan två personligheter (Goffman 2011, s. 18). 

 

Goffmans teori om stigma är relevant för studie därför att den beskriver den problematik som uppstår 

när en individ bryter mot samhällets normer och värderingar. En kvoterad kvinna bryter enligt 

samhällets norm att rätt person ska få rätt tjänst eftersom hon enbart fått sin tjänst pågrund av sitt kön. 

Goffmans teori visar även hur dessa kvoterade kvinnorna som vi har intervjuat i vår studie dras mellan 

två identiteter. I vårt resultat som ni kommer att få ta del av längre fram i uppsatsen kommer vi att 

presentera hur denna stigmatisering som Goffman beskriver kan komma i uttryck samt hur de kvoterade 

kvinnorna hanterar detta problem.  

6.4 Att göra kön 
 

Elvin-Nowak och Thomsson har skrivit boken Att göra kön som har under senare år blivit väldigt 

omtalat. Deras huvudsyfte med boken är att visa oss människor hur besatta vi är av att göra kön. Elvin-

Nowak och Thomsson menar precis som Tilly att det är vi människor som är ansvariga för skapandet av 

det ojämlika i samhället. Elvin-Nowak och Thomsson fokuserar sig mer på hur vi människor skapar vårt 

kön i konkreta sammanhang jämfört med Tilly som tittade på alla ojämlikheter i stort (Elvin-Nowak och 

Thomsson 2003, s. 32). 

 

De menar att skapandet av kön redan börjar när en kvinna föder sitt barn. Till exempel om en kvinna får 

en pojke är sannolikheten stor att hon kommer klä honom i blått och mörka färger, hon inreder hans rum 

med bilar och lego och hon sätter på Spiderman filmer åt honom. Detta menar Elvin-Nowak och 

Thomsson är hur vi gör vårt kön. Detta fortsätter i vuxen ålder där män ska ha kort hår och byxor och 

skjorta. Medan kvinnorna går i klänningar och högklackade skor. Detta är för vi människor är bereonde 

av att veta vilken kategori vi tillhör. Detta går att koppla med Tillys tänk om den sociala 

kategoriseringen(Elvin-Nowak och Thomsson 2003, s. 45). 

 

Elvin-Nowak och Thomsson menar precis som Tilly att det är vi människor som upprätthåller dessa 

skillander som finns och att det bara är vi som kan bryta dem (Elvin-Nowak och Thomsson 2003, s 29). 

Detta kan vi koppla till vår undersökning. En anledning till varför det företage vi har valt att undersöka 

är undrrepresenterade av kvinnor kan vara för att det har en uppfattning om att kvinnor är på ett visst 
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sätt och det kanske inte passar in i deras företag. Enligt Elvin-Nowak och Thomsson försöker vi att få en 

jämlikhet mellan könen, men gång på gång händer det saker som leder till att vi upprätthåller dessa 

skillander(Elvin-Nowak och Thomsson 2003, s. 48). 

 

Elvin-Nowak och Thomsson menar att skapandet av kön är ett behov som vi människor har skapat. 

Återigen är det viktigt att se på historien och hur det har sett ut förut. Förr var pojkar att föredra för de 

fick arbeta och var en ekonomisk trygghet för familjen. Denna tanke har följt med oss men utvecklats på 

ett annat sätt enligt Elvin-Nowak och Thomsson. De anser att de flesta kvinnor är på sitt sätt medan män 

är på ett annat sätt. Detta resulterar i att vi människor tror oss veta vad kvinnan är kapabel till för att hon 

har ett kvinnligt kön. Elvin-Nowak och Thomsson menar att vi individer mår bra när vi vet hur, var och 

när vi ska bete oss på ett visst sätt. Med olika kön kommer det förväntingar som finns på respektive kön. 

Dessa förväntningar kan ses som en trygghet för oss men samtidigt en fara. Eftersom faran kan resultera 

i att vi upprätthåller dessa kategorier och skillnader som exsiterar (Elvin-Nowak och Thomsson 2003, s. 

52). 

 

Elvin-Nowak och Thomssons teori om vårt ständiga skapande av kön är relevant för vår studie eftersom 

vår undersökning behandlar begreppet kön. Deras teori har varit betydelsefull i den mån att vi har fått en 

bredare kunskap om skapandet av kön. Deras teori visade sig även vara väsentligt när vi bearbetade våra 

intervjuer. De förväntningarna kvinnorna hade på sig fick vi upprepande gånger behandla och 

ifrågasätta. Med hjälp av denna bok som ett teoretiskt verktyg var det enklare att ta itu med det.  
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7. Metod 

 

Det övergripande syftet i vår undersökning är att se hur individer som har kvoterats in i ett företag 

upplever sin situation. Utifrån vårt syfte formulerade vi tre frågeställningar: ”Vilka förväntningar finns 

på en kvoterad anställd?”, ”Vilka konsekvenser medför kvotering för den anställda?” och ”Vilka 

strategier använder sig den kvoterade för att passa in?”.  När vi hade vårt syfte och frågeställningar 

färdigformulerade gick vi vidare med att försöka hitta lämplig litteratur som skulle stärka våra teoretiska 

utgångspunkter. Vi kommer i följande avsnitt att beskriva vårt val av metod samt genomförande. 

Därefter följer beskrivningen samt motiveringen av vår valda litteratur. Vidare kommer vi att beskriva 

vår tolkningsprocess därefter kommer vi att diskutera hur valid, reliabel och generaliserbar vår studie är.  

 

7.1 Urval och genomförande 

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom vårt syfte var att se hur individer som har kvoterats 

in i ett företag upplever sin situation. Eftersom våra frågeställningar inte vill ha svar på hur ofta, hur 

många eller hur vanligt något är valde vi att genomföra en kvalitativ studie eftersom våra 

frågeställningar  gäller att förstå människors sätt att resonera eller regaera, eller av att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster. Därför var en kvalitativ studie rimlig i vårt val av metod (Trost 

2010, s. 32). 

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom att kvalitativa intevjuer utmärks av enkla och raka 

frågor där man kan få varierande och innehållsrika svar. Det innebär att man kan finna flera intressanta 

åsikter eller mönster i intervjupersonernas svar (Trost 2010, s. 25). I vår studie fann vi tre 

återkommande mönster; förväntningar som den kvoterade kände att hon var tvungen att leva upp till, 

konsekvenser som i sin tur ledde till att den kvoterade kände att hon fick följder om hon inte gjorde det 

hon förväntades att göra det vill säga, spela en specifik roll. Det sistnämnda mönstret hittade vi när de 

beskrev hur de tillämpade olika anpassningsstrategier för att klara av vardagen.  

 

Eftersom vår studie är baserad på ett litet urval som endast innefattar tre intervjupersoner kan vår 

undersökning mötas med misstänksamhet eftersom det inte är representativt för hela Sveriges 

befolkning i statistisk mening(Trost 2010, s. 34). Detta kan ses som en nackdel med vårt val av metod. 

Trots denna nackdel är kvalitativa intervjuer det bästa tillvägagångssättet för vår studie eftersom vi 

återigen vill upptäcka mönster vilket inte går att genomföra med kvantitativa metoder även om 

kvantitativa metoder kan ses som mera trovärdiga för många omkring oss(Trost 2010, s. 34). 
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För att leta efter ett företag som använder sig av kvotering valde vi att gå in på arbetsförmedlingens 

hemsida och observera jobbannonser för att sedan kontakta företaget. Vi valde ett IT-företag i innerstan, 

därför att det var det enda företaget som öppet beskrev i sin jobbannons att de helst såg kvinnliga 

sökande till tjänsten. Valet av företag skedde därför delvis slumpmässigt eftersom vi inte hade tillgång 

till andra valmöjligheter och för att vi endast gjorde ett urval utifrån de som öppet beskrev att de 

föredrog kvinnliga sökanden (Esaiasson et.al 2007 s. 212). 

 

Efter att ha kontaktat företaget och blivit beviljade intervjuer satte vi igång med intervjuprocessen. När 

vi formulerade våra frågor utgick vi ifrån de begrepp och teorier vi har läst om i Goffmans böcker Jaget 

och maskerna samt Stigma. Detta underlättade vårt arbete i den mån att det sedan blev lätt att koppla 

teori med intervjusvaren. Vi bestämde oss för att använda oss av standardiserade frågor vilket innebär 

att frågorna är desamma för alla intervjupersoner (Trost 2010, s. 39). Vi började med att ställa allmänna 

frågor som till exempel ålder, utbildning och intresse för att få intervjupersonerna bekväma för att sedan 

gå vidare med att ställa våra avgörande frågor. På det sättet blev det betydligt underlättande när vi sedan 

skulle börja skriva vårt resultat. För att vi redan hade begrepp som vi hade utgått ifrån. Om vi till 

exempel hade begreppet roll att arbeta med formulerade vi frågan såhär: Hur ser din roll på arbetsplatsen 

ut?. Sedan var vi noga med att även skriva ner vilken teoretiker som pratar om vilket begrepp. När vi 

kände att vi ville veta mer om en specifik fråga ställde vi följdfrågor. Detta för att förtydliga vad 

intervjupersonerna menade.  

 

Efter att ha forumlerat användbara och välforumlerade intervjufrågor bestämde vi oss för att sätta dessa i 

bruk. Vi frågade alla kvinnor på företaget som var närvarande just då om de ville ställa upp på en 

intervju på det sättet hade alla lika stor chans att komma med i urvalet för att bli intervjuade (Esaiasson 

et.al 2007 s. 200). Dock var det endast tre personer som var villiga att ställa upp. Vi är medvetna om att 

man kan ifrågasätta denna typ av urval. Eftersom möjligheten till att medverka inte var lika för alla då 

någon eller några anställda kan ha varit frånvarande på grund av till exempel sjukdom eller ledighet.  

 

Vi presenterade oss och förklarade vad vårt syfte med intervjuerna och lyckligtvis gick alla tre med på 

att intervjuas. Den första intervjun kunde vi genomföra på plats men de andra två hade inte tid så vi fick 

boka in en tid. Våra tre intervjupersoner var alla kvinnor som var bosatta i Stockholm. De var alla i olika 

åldrar. Vår första intervjuperson var 29 år gammal och hade arbetat på företaget i tre år. Vår andra 

intervjuperson var 42 år gammal och hade arbetat i företaget i sju år. Vår tredje intervjuperson hade 

arbetat på företaget längst där hon hade varit anställd i elva år. Hon var 53 år gammal och var vår äldsta 
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intervjuperson.  

 

Alla intervjuer blev inspelade. Fördelen med att spela in intervjuera var att vi kunde kunde lyssna till 

vårt egna tonfall och ordval flera gånger efter intervjun. Detta för att vi ska slippa anteckna under tiden 

vilket kan leda till att man kan missa något viktigt och lägger för mycket fokus på skrivandet. Vi kunde 

höra vad som sas ordagrant vilket resulterade i att vi lärde oss av våra egna misstag men också att lära 

sig om sådant som vi gjorde bra vid intervjun. En nackdel med att spela in intervjuerna är att det tar lång 

tid att lyssna på inspelningarna och det är besvärligt att spola fram och tillbaka att hitta rätt detalj (Trost 

2010, s. 75).  

 

Intervjuerna gjorde vi tillsammans därför att vi ansåg att det är viktigt att vi båda deltog eftersom det är 

krävande och en avgörande del i uppsatsprocessen. Alla intervjuer genomfördes på företaget under 

arbetstid. Alla intervjuer tog cirka en timme att genomföra. Vi var noga med att inte avbryta eller stressa 

våra intervjupersoner. Vi gav dem därför tid på sig att svara på frågorna. I vissa fall ställde vi följdfrågor 

om vi kände att något påstående var intressant eller viktig för vår undersökning. Efter varje fråga vi 

ställde var vi noga med att fråga intervjupersonen om hon är nöjd med sitt svar eller om hon vill tillägga 

något. På detta sätt kunde vi även gå tillbaka och lyssna flera gånger när vi transkriberade våra 

intervjuer vilket var nästa steg.  

 

Eftersom transkribering tar mycket tid valde vi att dela upp arbetet. Vi satt var för sig och transkriberade 

intervjuerna. Vi gjorde på detta sätt att vi skrev ner hela intervjun på ett tomt dokument som vi har 

bifogat i våra bilagor. Sedan när vi skulle börja skriva på vårt resultat markerade vi det vi ansåg var 

relevantast. När vi markerat det vi ansåg var användbart i vår studie började vi koppla det med våra 

teorier. För att få mer struktur samt underlätta för läsaren valde vi att skapa rubriker och döpa våra 

intervjupersoner till påhittade namn för att läsaren ska få en visuell bild av intervjupersonerna samtidigt 

som vi vill behålla våra intervjupersoners anonymitet (Trost 2010, s. 61). Vi valde att döpa våra 

intervjupersoner till Anna, Sara och Lisa. I vår resultatdel har vi skrivit en kort beskrivning av dessa 

personer. Detta valde vi att göra för att läsaren ska få en bild på att det faktiskt är riktiga människor. 

Rubrikerna namngav vi genom att vi såg återkommande samt betydelsefulla begrepp från 

intervjusvaren. Detta resulterade i att det blev lättare för oss att jämföra intervjupersonernas svar. 

Samtidigt underlättade det även att se vems svar som avvek från de andra. Det blev betydligt lättare för 

oss att koppla ihop vårt resultat med våra teorier på det sättet.  
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7.2 Litteratur  

 

Eftersom vi tidigare har studerat kurser om genus och roller hade vi redan en föraning om vilka böcker 

vi skulle använda oss av. En av våra källor som vi presenterade i vår tidigare forskning är Kvotering 

som är skriven av Drupe Dahlenrup och Lenita Freidenvall. Vi valde denna bok dels för att vi blev 

rekommenderade att läsa den samt för att vi inte hittade andra böcker som endast handlade om ämnet 

kvotering och dess innebörd. Det var en överasskning med så lite litteratur om kvotering. Vi valde även 

att använda oss av Charles Tilly - Beständig ojämlikheter i avsnittet tidigare forskning. Eftersom hans 

för forskning passar vår undersökning.  

 

Jaget och maskerna som är skriven av Erving Goffman är en av våra teoretiska utgångspunkter. Vi 

utgick även från detta verk när vi formulerade våra intervjufrågor. Goffmans dramaturgiska perspektiv 

passade bra ihop med vårt ämne och vi kunde se tydliga kopplingar. Vi valde även ett annat verk av 

Goffman nämligen Stigma, därför att den förklarar stigmatisering vilket är ett viktigt perspektiv för att 

förklara de kvoterades upplevelse. Även dennna bok blev en av våra teoretiska utgångspunkter. Den 

förklarar hur den avvikande individen i ett samhälle ”måste” följa samhällets krav och förväntingar. 

Detta kunde vi koppla till kvotering eftersom hela kvoteringsprocessen handlar om att kvotera in det 

”avvikande” könet som är underrepresenterad i organisationen samt hur den ”avvikande” ständigt 

försöker anpassa sig till den rådande situationen.  

 

För att även få med ett könsperspektiv valde vi även att ta med boken Att göra kön som är skriven av 

Yiva Elvin-Nowak, Heléne Thomsson. Vi valde denna bok för att vi kände att det var viktigt att få med 

den aspekten som att ”göra” kön. Elvin-Nowak och Thomsson tar upp viktiga aspekter hur till exempel 

en kvinna bör vara enligt samhället samt hur vi upprätthåller dessa strukturer genom olika 

vardagssituationer.  

 

För att vi ska kunna motivera och argumentera för vårt val av metod valde vi att läsa Kvalitativa 

intervjuer av Jan Trost samt Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad av 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljan, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud samt Den kvalitativa 

forskningsintervjun av Steinar Kvale.  
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7.3 Tolkningsprocessen  

 

Vi har försökt att tillämpa den hermeneutiska metoden när vi har försökt förtolka information (Ödman 

2007, s. 24).  På så sätt att vi har försökt skapa en förståelse för det vi har läst. Eftersom vi båda har läst 

all litteratur så kom vi underfund med att vi under ett antal tillfällen kunde tolka samma litteratur på 

olika sätt. Dock måste vi understryka att tolkningarna inte skilde sig enormt. Men vi tyckte trots detta att 

det var intressant med tanke på hur olika man kan tolka samma text samt hur var och en hitta andra 

tolkningar som den andre inte hade upplevt. Efter att ha kommit fram till olika tolkningar kunde vi 

diskutera vilket kunde leda till helt nya men utvecklade tolkningar. Denna tolkningsprocess har varit 

mycket givande för att den hjälpte oss att ta hänsyn till andra viktiga faktorer som ett historiskt och ett 

samhällsperspektiv .  

 

När vi analyserade vårt material utifrån hermeneutiken gjorde vi på följande sätt: vi granskade våra 

intervjuer med vår litteratur och försökte hitta gemensamma nämnare som kan förklara 

intervjupersonernas svar. Även om intervjupersonernas svar varierade kunde vi se många likheter. De 

frågorna vi ställde oss inför analysen av vårt material var: vad är det som personerna försöker säga? På 

vilka sätt kan vi tolka detta? Kan hon mena flera olika saker? Var det något speciellt begrepp eller ord 

som hon upprepade? Dessa frågor hjälpte oss i analysen av vårt material. Eftersom ett svar kan tolkas på 

olika sätt diskuterade vi alla svar tillsammans för att komma fram till en gemensam tolkning (Ödman 

2007, s. 25). 

 

7.4 Validitet, reliabitet och generaliserbarhet 
 

Avslutningsvis vill vi diskutera hur valid vår studie är. Vi hade en klar och tydlig bild av det vi ville 

undersöka. Vi anser att vår studie är valid eftersom vi har svarat på våra frågeställningar med hjälp av 

vår valda metod. Sedan kan man diskutera hur pass bra våra intervjufrågor fångat informanternas 

upplevelse (Kvale 1997, s. 214). Våra frågeställningar förändrades under uppsatsens gång men vårt syfte 

har alltid varit densamma. Vi anser att vår uppsats är till stor del reliabel och vi tror med stor sannolikhet 

att om någon annan skulle utföra samma typ av undersökning med samma förutsättningar få fram 

liknande resultat. Däremot kan man diskutera hur reliabla intervjuer som metod är. Det är inte alltid 

säkert att intervjupersonerna säger identiska svar vilket kan leda till annorlunda resultat (Kvale 1997 s. 

213).  

 

Slutligen vill vi diskutera hur generaliserbar vår studie är. Eftersom vårt urval endast bestod av tre 
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intervjupersoner som dessutom tillhörde samma kön är det svårt att säga att vår undersökning går att 

generalisera och säga att alla kvoterade upplever sin situation på samma sätt (Kvale 1997, s. 209) Men 

vi vill poängtera att den är generaliserbar på det sättet att den faktiskt visar en ärlig och tydlig bild på 

hur dessa tre kvinnor kan uppleva sin situation.  

 

8. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vårt resultat. Efter att ha genomfört våra tre intervjuer med kom vi 

fram till intressanta svar. Vi kommer nedan att redovisa vissa utdrag ur intervjuerna som är centrala för 

vår undersökning och som relaterar till vår teori. Vi formulerade våra intervjufrågor utifrån Goffmans 

böcker Jaget och maskerna samt Stigma. Vi kommer inleda vårt resultat med en kort presentation av 

våra tre intervjupersoner som vi har döpt till Anna, Sara och Lisa. Vi har sedan använt oss av rubriker 

som sammanfattar och knyter an till våra frågeställningar.  

8.1 Presentation av respondenter 

Anna som var vår första intervjuperson är 29 år gammal. Hon är bosatt i Stockholmsområdet och har 

flerårig universitetsutbildning med inriktning IT och systemutvecklare. Anna har arbetat på företaget i 

tre år och är väl insatt i rutinerna på företaget. Sara som var vår andra intervjuperson är 42 år gammal 

och har arbetat på företaget i sju år. Sara är också bosatt i Stockholmsområdet. Lisa som var vår tredje 

och sista intervjuperson är 53 år gammal och har arbetat längst av våra intervjupersoner på 

arbetsplatsen. Hon har arbetat i cirka elva år på företaget. Även Lisa är bosatt i Stockholmsområdet.  

8.2 Förväntningar: Vilka förväntningar finns på den kvoterade anställde?  
 

Goffman pratade om ”I” och ”Me” i Jaget och maskerna (2000). Där Goffman menar att människor 

förväntas göra saker samt vad de spontant vill göra. Detta är en växelverkan som Goffman 

problemtiserar. I vår undersökning förväntas kvinnorna att bete sig och vara på ett speciellt sätt eftersom 

de är kvinnor, och för att de har fått en tjänst för att de är kvinnor. Goffman är intresserad av vad som 

händer när man bryter mot dessa förväntningar. Hur skulle t.ex. personalen på en mansdominerad 

arbetsplats reagera om en kvinna inte beter sig så som hon förväntas.  

 

Ännu mer intressant skulle det vara att se hur reaktionen kring en kvoterad kvinna skulle vara ifall hon 

valde att ta plats och störa den rådande strukturen i företaget. Anna berättade att om hon kunde bryta 

mot de normer som kvinnor förväntas upprätthålla kunde även hon ibland känna att hon måste vara på 
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ett visst sätt just för att hon är kvinna. ”De flesta kvinnorna på min arbetsplats är tysta och 

tillbakadragan de säger sällan sin åsikt och jobbar ibland mer att städa lunchrummet än att utföra sina 

arbetsuppgifter. Det tror jag männen vill att jag också ska vara och det har ju tyvärr funnits tillfällen då 

jag också trott att jag kanske skulle vara mer som dom. Men då brukar jag tänka, Nej det är inte jag. 

Men kan jag få den känslan? Absolut” Här kan vi tydligt se den växelverkan som Goffman talar om och 

som även Anna förklarar. Där han menar att människor förväntas göra saker samt vad de egentligen vill 

göra. Eftersom Anna har fått konsekvenser på grund av sitt beteende kan detta resultera i att andra 

kvinnor på arbetsplatsen inte väljer att uttrycka sig på det sättet de vill eftersom de är rädda för 

konskvenserna. Det kan vi även koppla till Elvin-Nowak och Thomssons teori att göra kön (2003) där 

de menar hur skapandet av kön fortfarande påverkar vår vardag. Vi kan gå ännu längre med att även 

koppla vårt citat till Tillys teori om beständiga ojämlikheter och hur vi människor upprätthåller dessa. 

När Anna säger att kvinnorna på hennes arbetsplats ägnar sin tid åt att städa och hålla rent kan detta 

tydligt kopplas till de ojämlikheter som existerar på arbetsplatsen mellan män och kvinnor och som 

upprätthålls av just kvinnorna. Följande är ett annat citat där Anna berättar hur kvinnorna kan bidra till 

de ojämlikheter som Tilly pratar om: ”De få kvinnorna som finns på min arbetsplats kan många gånger 

hålla med mig i mina åskiter och tankar men är för rädda att ställa sig bakom mig och säga att de 

tycker och tänker likadant, vilket bidrar till att jag i slutändan aldrig får igenom någonting.” Trots 

många motgångar beskriver Anna att även om hon inte hade kvinnliga kollegor som stöttade henne när 

männen var närvarande var det skönt att få den bekräftelsen samt erkännandet från sina kvinnliga 

kollegor, hon fick ett antal gånger. Det kan vi återigen koppla till Tilly; om kvinnorna inte stöttar 

varandra leder det till att klyftorna mellan män och kvinnor bibehålls och ökar.  

 

Sara beskrev sin hållning i början av sin anställning som försiktig eftersom hon ansåg att hon inte skulle 

ta plats. Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) förväntas kvinnor att bete sig på ett visst sätt i en ny 

miljö. De ska helst inte ta allt för mycket plats eftersom det då blir normbrytande och stör ”ordningen”. 

Eftersom Sara var försiktig levde hon upp till sina kollegors förväntingar vilket, ledde till att hon blev 

accepterad. Hon säger exempelvis att: ”Jag kommer faktiskt inte på något tillfälle men det är klart att 

man var lite försiktig i början. Det är alla som är nya på jobbet, man vill visa ett bra intryck. Jag fick 

faktiskt mycket bra feedback av mina kollegor som uppskattade mig och mig arbete.” När vi sedan gick 

vidare i intervjun frågade vi henne om hon känner att det finns några förväntningar på henne. Vi kände 

under flera tillfällen under intervjun att Sara kunde ge motsägelsefulla svar. Hon kunde till exempel 

först uttrycka sig att hon hade förväntningar på sig men under senare tillfälle ändra sitt svar och säga att 

hon inte hade det. Detta visar en koppling mellan det både Tilly och Elvin-Nowak och Thomsson 

beskriver i sina teorier. Tilly menar att de ojämlika strukturerna som finns i vårt samhälle upprätthålls av 
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oss själva men att det sker omedvetet. Elvin-Nowak och Thomsson menar att skapandet av könen och 

förväntingarna som finns på de olika könen är också omedvetna samt något som vi själva är med och 

skapar. Både Tilly och Elvin-Nowak och Thomsson menar att ifall en förändring skall ske måste alla 

parter bli mer medvetna om sin roll i skapandet av ojämlikheter.  

 

Något vi tyckte var intessant var när Lisa gav oss ett konkret exempel när hon kände att hon avvek och 

det hade konsekvenser. Hon beskrev ett tillfälle när företaget skulle anordna en julfest för sina 

medlemmar. I ett försök att få bättre kontakt med de övriga på arbetsplatsen anmälde Lisa sig som 

frivillig för att hjälpa till att anordna julfesten. Tyvärr blev det inte som hon hade tänkt sig, tydligen 

hade företaget redan en etablerad grupp som alltid anordnade festen varje år och det hela slutade med 

arga blickar och kommenterar. Det var något som hon inte var medveten om och ångrade nu i efterhand. 

Såhär uttryckte sig Lisa: ”Dom tyckte att jag gjorde något jag inte borde och det var avvikande. Så det 

fick konskevenser och jag lärde mig att det inte är något jag gör om.” 

 

8.3 Konsekvenser: Att vara rollen 

Goffman (2000) skriver om roller i jaget och maskerna. Han menar att vi människor spelar olika roller 

beroende på vart vi befinner oss. Anna beskrev sin roll på sin arbetsplats som en ifrågasättande person 

som vill inkludera de andra på arbetsplatsen. Hon beskrev sin roll som en person som vill att alla ska 

komma till tals, speciellt kvinnorna på arbetsplatsen eftersom hon var medveten och insåg problemet 

med att männen var dominerande.  

 

En intressant punkt Goffman sätter fingret på var om den stigmatiserade ”avvek” från de andra. Han 

intresserade sig över om det avvikande beteendet som ledde till konsekvenser. Anna beskrev att hon 

hade avvikit ett antal gånger och beskrev även konsekvenserna det hade. Anna menade att hennes 

avvikande beteende pågår dagligen genom att bara vara ifrågasättande och nyfiken. Konsekvenserna har 

bland annat varit att hennes kvinnliga kollegor som hon känner inte har stöttat henne tillräckligt. 

 

Det Goffman tyckte var intressant var hur de individer som är stigmatiserade beter sig i den rådande 

situationen. Därför valde vi att ställa just den frågan till våra intervjupersoner. Anna såg sin 

stigmatisering som något postivit jämfört med de andra intervjupersonerna som kommer att redovisas 

längre fram. Hon var medveten om att hennes framtoning hade konsekvenser men att hon hellre tar 

konsekvenserna än att ändra på sig. Hon hoppades även på att fler kvinnor kommer in i företaget som 
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vågar mer än hennes nuvarande kollegor och påpekade även att hon hoppas att kampen om könen 

kommer att försvinna och inte behöva påverka vår vardag som den gör idag. 

 

Goffman pratar om uppträdandet i samband med den personliga fasaden. Den personliga fasaden i vårt 

syfte är kön. Kvoteringen medför att det blir en annan personlig fasad, ett annat kön. Den kvoterade 

förväntas att spela en roll och om detta inte genomförs kan det leda till konsekvenser för den kvoterade 

kvinnan. Och när vi genomförde våra intervjufrågor tyckte vi att det var betydelsefullt att få med frågor 

om vad människorna runt omkring den kvoterade gör med detta kön/roll. Uppträdandet tolkade vi det 

som hur den kvoterade beter sig bland sina kollegor. Anna svarade såhär ”Det är som att så fort jag 

kommer in genom personalingången så börjar jag spela en mycket tuff och stolt tjej. Och den rollen är 

inte alltid så rolig att spela. Ibland kan det vara utmattande och påfrestande att hela tiden försöka 

bevisa något och försöka övertyga mina kollegor att jag faktiskt kan och att jag faktiskt vet vad jag 

pratar om. Även om konsekvenserna kan ses som negativt och påfrestande är det viktigt för mig att göra 

detta för min egen skull”. Det visar hur människor runt omkring en kan påverka en. Människorna i vårt 

fall är medarbetarna som Goffman skulle kalla publiken. Anna beskrev sin publik som svårtilltalad 

vilket har lett till konsekvenser för Anna. Hon medger att hennes ”publik” var orättvis mot henne i 

början då det var som jobbigast att hantera det. Men med tiden erkände hon att hon har lärt sig hur hon 

ska hantera sin ”publik”. Hon erkänner att det är viktigt att ha tålamod och förståelse i början med en ny 

”publik”, eftersom hon började arbeta på ett mansdominerat företag där man har arbetat på samma sätt 

länge.  

 

Sara var till skillnad från Anna mer neutral i sin roll. Hon såg personligen inte sitt kön som en viktig 

faktor till hennes anställning. Även om omständigheterna motbevisade detta. Hon ansåg att hon inte 

hade någon speciell roll på sin arbetsplats vilket senare visade sig inte stämma. Hon verkade inte ha stort 

intresse i reflektionen kring upplevelsen kring sin anställning däremot kom det senare under intervjun 

fram att Sara omedvetet uttryckte sina reflektioner. Sara beskrev sin roll som följande: ” Jag ser mig 

absolut inte som person som tar mycket plats och måste hela tiden dela med mig av mina tankar och 

ideer. Jag håller dem mest för mig själv och är en mycket tillbakadragen och lugn person som trivs bäst 

med att arbeta själv och utföra mitt arbete på mitt egna lilla sätt”. 

 

Goffman pratar om roller och menar att alla individer spelar olika roller i olika vardagssituationer. 

Upprätthåller man inte dessa roller blir individen avvikande vilket kan leda till konsekvenser. Sara 

beskrev till exempel att hon alltid är densamma oavsett vart hon befinner sig men detta blir 

motsägelsefullt med vad Goffman säger eftersom han menar att det är svårt att inte spela någon roll alls. 
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Vidare i hennes svar menar Sara att hon anpassar sig och att det är klart att hon inte är lika bekväm på 

jobbet än med sin familj. Detta visar tydligt på att Sara är motsägelsefull i sina svar.  

 

När vi sedan frågade henne om hon känner att hon måste bete sig på ett visst sätt på grund av att hon är 

kvinna svarade hon att hon inte kände att det fanns särskilda krav på henne på hennes arbetsplats på 

grund av hennes kön. Här lyder ett citat från hennes svar på vår fråga: ”Jag känner inte att jag måste 

bete mig på ett visst sätt och det skulle jag nog aldrig göra heller. Jag tror inte att jag skulle vara 

kapabel till något sådant heller”. Detta tyckte vi var intressant eftersom Goffman pratar om ”I” och 

”Me” där han pratar om hur omgivningen vill att vi ska bete oss samt göra saker.  

 

Vi tolkade Sara på två olika sätt. Enligt Goffman kan man säga att Sara antingen är väldigt trygg i sig 

själv och faktiskt kan vara sig själv bland andra människor. Man kan också tolka Sara som rädd för att 

vara sig själv eftersom Sara faktiskt beskriver sig själv som en person som aldrig avviker eller inte tar 

plats. Vilket kan tolkas som att Sara är rädd för konsekvenserna.  

 

Lisa däremot beskrev sin roll som den ordningsamma på arbetsplatsen. ”Jag är alltid den som plockar 

in och ur diskmaskinen i lunchrummet och jag är alltid den som sätter upp de pappererna som har 

ramlat från ansalgstavlan. Jag är även den som gärna vill passa in i gruppen och kan anpassa mig 

ganska bra efter situationen.” Detta kan vi koppla ihop med det Anna berättade i sin intervju, om hur de 

andra kvinnorna ofta spenderade mycket tid i lunchrummet med att städa och plocka undan trots att det 

inte var deras arbetsuppgifter. Elvin-Nowak och Thomsson säger i sin bok att en orsak till detta 

beteende är att kvinnor är de som ska sköta hushållet och vara i köket enligt normen och även historiskt 

sätt har det varit kvinnan som ska vara hemma medan männen är ute och arbetar.  

 

När vi sedan gick vidare i intervjun och ställde frågan om Lisa känner att hon måste bete sig på ett visst 

sätt på grund av sitt kön svarade hon såhär: ”Som kvinna känner jag att jag kanske inte kan ta lika 

mycket plats eller höras och synas för mycket. Det låter återigen väldigt hårt men det känns verkligen 

så. I samband med att min arbesplats är väldigt mansdominerad och att jag fick min tjänst delvis för jag 

var kvinna kan jag i många tillfällen känna att jag inte ska ta så mycket plats. Ett exempel som jag kan 

ta är när vi har morgonmöten på kontoret. Jag har märkt att ifall jag har åsikter eller frågor som kan ta 

lite tid är det många som suckar och himlar med ögonen. Jag tror inte det är personligt mot mig. Men 

det är nog för att jag är kvinna och har kommit in sist in i företaget och därför bör jag nog enligt dem 

inte ta lika mycket plats.” Här kan vi återigen göra en koppling till Goffman och ännu en gång 

säkerställa hur Goffmans teori om roller och förväntingar tydligt kommer i uttryck i våra intervjuer. Lisa 
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beskriver att hon gärna vill ta mer plats men att omgvningen som i detta fall är hennes manliga kollegor 

inte låter henne göra det. Detta kan vi göra en tydlig koppling till ”I” och ”Me” som Goffman pratar om 

i Jaget och maskerna.  

 

Vidare i intervjun ställde vi frågan hur Lisa uppträder på sin arbetsplats om det skiljer sig mycket från 

hennes ”riktiga jag”. Hon svarade såhär ”Precis som jag sa förut är jag mycket tillbakadragen på min 

arbetsplats och väljer att inte ta så mycket pltas medan hemma och bland nära och kära så är jag alltid 

med i heta diskussioner och är allt annat än tillbakadragen”.  

 

När vi sedan gick vidare i vår intervjuprocess frågade vi Lisa om det fanns några förväntingar på henne 

som hon känner att hon måste spela upp och hon svarade med att det absolut finns förväntningar från 

alla håll. Men hon poängterar att dessa förväntningar hon har på sig är naturliga och är något som även 

de andra medarbetarna också besitter. Det är precis det som både Goffman och de andra författarna 

beskriver i sina teorie; att alla människor har olika förväntningar på varandra som de måste leva upp till.  

 

I vår allra sista fråga var vi återigen nyfikna på det Goffman kallar ”den bakre regionen” och var 

förväntansfulla på vad Lisa skulle svara i den frågan. ”Ibland kan jag känna att det är som en kostym 

som jag sätter på mig när jag kommer till jobbet. Då vet jag hur jag ska bete mig och vad min roll är. 

Jag är fortfarande jag men jag blir som jag nämnt innan mitt jobb-jag. Men jag tror det här gäller de 

flesta människor, jag tror ingen är sig själv fullt ut när man är på sin arbetsplats.” Lisa visar utifrån 

detta citat att hon är medveten om att hon spelar en roll på sin arbetsplats. Precis som våra andra 

intervjupersoner berättade Lisa att hon har en annorlunda roll hemma till skillnad från sin roll på jobbet.  

 

8.4 Anpassningsstrategier 
 

Ju längre fram vi kom i intervjun desto större inblick fick vi i Goffmans värld där han pratar om bland 

annat stigmatisering. Vi fick en tydlig bild på hur en stigmatisering kan utspela sig även om Anna 

framstod som en väldigt stark person kände även hon att hon var tvungen att använda sig av 

anpassningsstrategier i ett mansdominerat företag. Här följer ett citat från Anna som styrker detta:” Jag 

kan ofta känna att jag måste gå emot en stark ström, vilket jag faktiskt måste göra. Jag känner att 

många gånger när jag kommer med bra ideer går de aldrig igenom för ingen tycker de är bra, och jag 

vet att de tycker så bara för att det är mina ideer”. 
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Anna var tillmötesgående och vi gick vidare med nästa fråga som handlade om hon trodde att hon hade 

fått denna tjänst pågrund av sitt kön eller sin kompetens? Vi var även intresserade över att fråga vad hon 

trodde att hennes kollegor skulle svara på den frågan. Hon svarade bland annat såhär ”Både och. Jag 

kanske fick den här tjänsten dels för jag var kvinna men det tycker jag är bra”. Vi ställde en följdfråga 

om varför hon tror att det är bra att hon dels fick tjänsten för att hon var kvinna.  

Hon ansåg att det behövdes fler kvinnor i företaget för att kvinnor bidrar med nya perspektiv och tankar 

som hon tycker att männen saknar. Här följer ett citat: ”Det jag menar är att kvinnor har till viss del ett 

annat sätt att tänka än männen. Och det kan vara en fördel för företaget men även för männen som kan 

se vissa saker från nya ögon, lite mer kvinnliga ögon”. Detta kan vi koppla till det Dahlrup och 

Freidenvall när de beskriver argumenten förespåkarna har. Förespråkarna diskuterade att fler kvinnor 

behövs i mansdominerade företag för att de har ett visst ”kvinnotänk” som de beskrev att männen 

saknar. De menade alltså att kvinnor tänker på ett speciellt sätt som är givande för ett företag.  

Anna pratade mycket om hur det känns att ständigt behöva bevisa att hon förtjänade sin tjänst inför sina 

kollegor för att passa in hos dem.  

 

Denna stigmatisering pratar Goffman om och detta uppenbarade sig tydligt även under intervjun som vi 

hade med Anna,”Det kanske är lite undermedvetet men det kan ju vara den anledning till mitt driv att 

verkligen förbättra företaget just för att bevisa för de andra att jag förtjänar min tjänst. Därför måste 

jag använda mig av olika strategier för att klara mig. Jag tror att många hade önskat en man eftersom 

då han inte brutit den sköna rytmen som redan fanns på företaget.”  

 

När vi frågade Sara om hon tror att hon har fått sin tjänst pågrund av sitt kön eller sin komptens är svaret 

likt Annas svar som tyckte både och. Sara menar att hon har svårt att tro att hon fick sin anställning 

endast pågrund av att hon är kvinna. Hon menade att ingen arbetsgivare, anställer endast utifrån kön. 

Hon påpekar att kompetens är ett måste men att kön har spelat roll i hennes anställning som hon är 

medveten om även om hon gärna bara skulle vilja tro att det är hennes utbildning samt erfarenhet. Hon 

var till skillnad från Anna mer positiv till sin anställning samt sin arbetsplats och tycker att det är bra att 

företag öppet går ut med att de saknar ett visst kön och att de gärna önskar fler av det könet.  

 

När vi kommer vidare i vår intervjuprocess frågar vi Sara hur det känns att arbeta på en arbetsplats där 

hon är ett av det underrepresenterade könet svarar hon såhär: ”Jag försöker inte tänka på det. Jag ser 
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mig själv som vilken människa som helst och ser mig absolut inte som det ”underrepresenterade könet”, 

även om jag är det så är det inget jag lägger ner min tid på.” 

 

Det som vi tycker är intressant är hur olika upplevelsen kring kvotering på arbetesplatsen upplevs bland 

våra intervjupersoner. Under intervjun med alla dessa tre personer insåg vi hur olika de alla upplevde 

situationen på arbetsplatsen samt hur olika deras anpassningsstrategier såg ut. När vi ställde frågan ifall 

de kände att de behövde bevisa sin förtjänst inför sina kollegor för att passa in svarade Sara bland annat 

såhär: ”Nej, jag känner inte att jag måste bevisa någonting. Mina kollegor är underbara mot mig och 

accepterar mig för den jag är. Jag har aldrig känt att de inte har respekterat mig eller sett ner på mig 

eller mitt sätt att arbeta.” Detta visade för oss hur denna stigmatisering som Goffman talar om kan 

variera från person till person.  

 

Ett annat citat från Saras intervju var följande” Samtidigt så var man självklart rädd och tänkte på det 

värsta innan man började. Men det var ju inte alls så som man trodde.  Vad menar du med att du 

förväntade dig det värsta? Nej men att kollegorna kanske inte skulle acceptera mig... för alla vill ju vara 

med i gänget ingen vill vara utanför.” Detta visar tydligt på att Sara var medveten om hur hon skulle 

bete sig gentemot sina kollegor för att bli accepterad. Detta visar även här en tydlig bild på hur 

stigmatisering kan komma i uttryck. Detta kan också visa på att hon är medveten om konsekvenserna 

som kan ske ifall hon inte beter sig på detta sätt. Det vill säga att hon avviker och hamnar utanför 

”gänget”. 

 

Under våra tre intervjuer fick vi en tydlig bild på det Goffman diskuterar när det kommer till 

stigmatisering. Lisa beskrev sin upplevelse kring att hon är den underrepresenterade könet det vill säga 

att hon är kvoterad som en jobbig situation. Här följer ett citat som visar problematiken kring detta: 

”Jag kan ibland känna att jag vill bli sedd som alla andra och verkligen ta den plats som jag brukar ta. 

Skulle mina arbetskamrater se mig bland mina vänner utanför jobbet eller hemma bland min familj 

skulle dem nog inte känna igen mig. För privat tar jag mer plats och har nog aldrig varit speciellt rädd 

när det gäller att ta plats. Men just när man är det undreepresnterade könet i ett företaget och man har 

kommit in som kvinna tror jag det är till fördel att vara lite mer tillbakadragen.” 

 

För att passa in i det ”normala” enligt Goffman försöker individen anpassa sig i den rådande situationen 

för att inte störa interaktionen. Lisa kände att hon måste anpassa sig för att få ta del av en plats i 

företaget. Hon kände att hon har en skyldighet att bevisa att hon förtjänar sin plats. Oavsett om hon blev 

kvoterad eller inte. ”Men absolut kan jag känna att jag måste bevisa att jag förtjänar att vara en del av 
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dem. Mycket för jag är kvinna och mycket för jag tror många tror att jag endast har fått min tjänst på 

grund av mitt kön.” Hon beskrev bland annat att hon kände en press på sig att göra bättre ifrån sig än 

alla andra för att visa att hon faktiskt är bra på det hon gör. ”Ifall vi har fått några arbetsuppgifter kan 

jag vara extra noga med hur jag utför dom och att jag alltid gör det i tid. Mycket för att de andra ska se 

att jag fötjänar min arbetsposition och jobbar hårt.” Dessa citat styrker Goffmans teori om 

stigmatisering. 

 

Det Goffman var intresserad av är hur den stigmatiserade individen beter sig och gör av situationen. När 

vi frågade Lisa hur hon handskas och upplever sin situation hon befinner sig i svarade hon med att hon 

än så länge trivs och att hon i överlag är nöjd med sin arbetssituation. Hon påpekar dock att hennes 

arbetssitution skulle se ännu bättre ut om hon var en man. Därför att företaget är ett mansdominerat 

företag. Vi ställde en följdfråga och frågade varför hon tror det. Detta var hennes svar: ”Jo men just för 

att det är en mansdominerad arbetsplats så tror jag att de andra helst skulle vilja se någon av sina 

"egna" komma in för de kanske skulle kunna komma bättre överrens med honom än vad det gör med 

mig. Men det tycker jag inte är konstigt jag menar det är ju naturligt att män får bättre kontakt med 

varandra än någon med det motsatta könet.” 

 

När vi sedan frågade hur hon upplever att hennes kollegor behandlar henne samt ser på henne svarade 

hon att de i överlag behandlar henne bra. Hon medgav att det fanns nackdelar med att arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats men att det helt enkelt var något hon var tvungen att acceptera eftesom hon 

visste vad hon hade gett sig in på. ”Samtidigt som dom ibland kan se lite halvt ner på mig för att jag fick 

den här tjänsten för jag dels var kvinna. Men de konskevsnerna får jag liksom leva med. Men det har 

gått helt okej, jag tror att jag måste ge det tid. Eftersom jag kommer in som kvinna och som ny tror jag 

det är viktigt att inte försöka för hårt för det kan bli falsk eller så kan man irritera människor istället för 

att gör dem glada. Så jag tror de gäller för alla som är nya på en arbetsplats att man måste ge de andra 

tid för att de ska kunna lära känna dig”. 

 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att alla våra intervjupersoner var medvetna om att de främst hade 

fått sin tjänst på grund av sitt kön. Men de var mycket noga med att även tillägga att deras komptens var 

det avgörande. Lisa var den som enligt vår uppfattning var mest öppen med att tjänsten var tillgänglig 

för henne på grund av hennes kön. ”Men jag tror absolut att jag fick denna tjänst pågrund av att jag är 

kvinna. Det kan låta hårt men det tror jag verkligen. Mycket på grund utav att det stod i annonsen att de 

helst sökte kvinnor men samtidigt för att jag visste redan innan att det här företgaet var mansdominerat. 

Absolut tror jag att de även tittade på min kompetens men jag tror mitt kön övervägde det hela.” 
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Efter att ha genomfört våra tre intervjuer såg vi många gemensamma nämnare som vi kunde koppla till 

våra teorier. Det var intressant att se hur medvetna våra intervjupersoner var om sin arbetssituation samt 

hur olika de upplevde sin anställning med tanke på att alla arbetade på samma företag. Ännu mer 

intressant var att se hur ärliga och medvetna våra intervjupersoner var med att de är inkvoterade..  

 

Vi tyckte det var intressant att diskutera hur våra intervjupersoner hanterade de rådande normerna.  

Upplevelsen såg olika ut beroende på hur de själva väljer att hantera sin situation. Dessa normer visar 

hur skapandet av kön är något som sker omedvetet. Rådande normer är en del av reproducerandet av 

ojämlika samhällsstrukturer. Dessa kvinnor har visat oss olika strategier samt delat med sig av sin 

historia för att ge oss inblick i hur deras vardag ser ut. Oavsett hur vi vrider och vänder på problemet 

kan vi konstatera att kvotering har i dessa tre kvinnors fall fungerat. Dock har det gett konsekvenser som 

inte går att undangå. 

 

9. Diskussion  

 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur individer som har kvoterats in i ett företag upplever 

sin situation. Efter att ha genomfört vår undersökning kom vi fram till många intressanta slutsatser. 

Upplevelsen kring kvotering kan se olika ut samtidigt som vi hittade många likheter bland våra 

intervjupersoner. Vi kom fram till tre huvudfaktorer som återkom i våra intervjupersoners svar: 

förväntningar, konsekvenser: att vara rollen samt anpassningstrategier.  

 

Förväntningarna som fanns på våra intervjupersoner var höga, dels för att de var kvinnor som arbetade 

på en mansdominerad arbetsplats och dels för de var kvoterade in på arbetsplatsen. Kvinnorna hade känt 

av dessa förväntingar och fick känslan av att de var tvungna att leva upp till dessa. Kvinnorna kände 

även att de inte blev likabehandlade som de andra på arbetsplatsen. Enligt oss är detta förväntat eftersom 

kvinnorna kommer in som utomstående samt för att de övriga på arbetsplatsen är medvetena om att 

dessa fått sin tjänst endast på grund av deras kön. Detta leder till att kvinnorna förväntas leva upp till 

förväntingarna de övriga har, vilket bidrar till deras underlägsenhet. Enligt oss är det viktigt att kunna 

bryta denna ”onda” cirkel. Det behövs fler individer som Anna i mansdominerade företag. Som vi 

tidigare har nämnt fick Anna aldrig igenom några av sina förslag eftersom ingen stod bakom henne. Det 

är just detta som behöver förändras. Men då undrar vi: hur många är det egentligen som har den 

civilkurage som Anna har? Vi tror att ju fler kvinnor som ställer sig bakom Anna och är öppna för dem 
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konsekvenserna som dessa kvinnor kommer att få möta, kan denna ”onda” cirkel brytas. Många är inte 

medvetna om att de kan vara med och göra en förändring trots små gärningar. Vi tror att de kvinnorna 

som bidrar till sin egen underlägsenhet inte är medveten om detta eftersom de endast ser 

konsekvenserna.  

 

Förväntningarna som existerade på de kvoterade kvinnorna ledde till att kvinnorna började använda sig 

av så kallade anpassningsstrategier. Vi insåg hur Sara blev mer accepterad på företaget för hon var mer 

anpassningsbar till de rådande normerna som fanns på företaget. Vi såg även hur Anna fick konskvenser 

för sitt handlande när hon bröt mot normer om hur en kvinna bör vara. Våra tre intervjupersoner hade 

alla olika typer av anpassningsstrategier som de tillämpade på olika sätt. Tydliga signaler samt symboler 

från de övriga anställda på företaget visade att våra intervjupersoner hade förväntningar på sig som de 

kände var nödvändiga att leva upp till eftersom det annars skulle innebära en rad olika konsekvenser. 

Det gav oss en inblick i deras situation samt hjälpte oss att se hur kvotering kan upplevas i praktiken.  

 

Vi har kommit fram till i vår uppsats att upplevelsen kring kvotering har påverkat de personer vi har 

intervjuat på ett eller annat sätt. Upplevelsen hos dessa kvinnor har varit både positivt samt negativt. 

Men en gemensam nämnare som vi kunde se hos alla våra intervjupersoner var att de alla kände att de 

ville bli mer accepterade i den mån att de gärna ville ha mer plats på deras arbetsplats samt att de ville 

ha ett erkännande från männen på arbetsplatsen. Vi kom även fram till att alla våra intervjuepersoner 

spelar på olika sätt roller på arbetsplatsen och att de har gett konsekvenser som påverkar upplevelsen av 

kvotering hos dessa intervjupersoner. De alla kände att de hade en roll som de förväntades leva upp till. 

Denna roll var jobbig att spela i början av deras anställning då de alla kände att de måste vara försiktiga 

just för att de är kvoterade samt det underrepresenterade könet i företaget. 

 

Denna konsekvens beskrev kvinnorna som utmattande under flera tillfällen. Enligt oss kan detta leda till 

att allt fler som är av det underrepresenterade könet på en arbetsplats väljer att alltid följa dessa 

förväntingar och aldrig bryta mot de rådande normerna. I vårt fall kan det innebära att den kvoterade 

kvinnan alltid kommer ses som just den kvoterade kvinnan och inte som en arbetskamrat. Men som 

också resulterade i att det slutligen utvecklades till en anpassningsstrategi. Våra intervjupersoner 

beskrev sina anpassningsstrategier som nödvändiga, dels för att bli accepterade men också ett sätt för 

dem att klara av sina arbetsdagar. Vi tycker att begreppet roll samt beskrivningen som dessa kvinnor gav 

oss om att de kände att de måste leva upp till specifika roller kom tydligt i uttryck.  

 

Vi såg även tydliga tecken i vår undersökning på hur skapandet av kön kommer i uttryck. Detta 
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skapande såg vi i våra intervjupersoner när de själva beskrev hur en kvinna bör vara och hur det 

påverkar dem dagligen. Det som var intressant och förvånansvärt var att det var kvinnorna själva som 

bidrog till detta skapande av kön. De var även kvinnorna som bidrog till att de stod långt ner i 

makthierarkin.  Ett konkret exempel på detta var när de berättade att det oftast var kvinnorna som efter 

lunchen plockade in disk i diskmaskinen och städade efter de övriga anställda. Detta resulterade i att 

männen till slut förväntade sig att det var kvinnorna som tog hand om det. Trots att alla är vuxna 

människor med eget ansvar. Det som är värt att notera är att man i de flesta fallen skulle tro att det var 

tvärtom, att det var männen som bidrog till kvinnornas ojämlikhet på arbetsplatsen.  

 

De strukturella hinder kvinnor möter är starka men det som är intressant är att kvinnorna vi har 

intervjuat trots detta kom in i företaget och stannade kvar. Detta visar att kvotering måste ändå ha 

bidragit till något positivt i den mån att kvinnorna fick en anställning även om företaget var 

mansdominerat. Detta kan också öka förutsättningarna för andra kvinnor att komma in i företaget. Detta 

kan också med tiden innebära att dörrarna för kvotering öppnas och blir mer ett fenomen som ses som 

positivt.  

 

Vår upplevelse av kvotering har varit lärorik samt problematisk. Debatten kring kvotering har varit 

livlig och vi har många gånger känt att vi har dragits mellan förespråkare och motståndare. Vi förstår 

båda sidornas argument och inser att båda i grund och botten vill nå samma resultat därför gör detta 

ämne det så svårt att välja sida. Därför väljer vi att inte göra det. Vi kan nog alla komma överens om att 

själva syftet är bra med kvotering men att det i längden inte riktigt skulle hålla. Vi kan även konstatera 

att kvotering måste hanteras och följas upp bättre. Vi tycker dock om att det har blivit ett mer omtalat 

ämne och det blev mer diskussion kring det. Det leder till att fler människor får upp ögonen för 

fenomenet och inser att vi kanske behöver använda oss utav kvotering i vissa brancher. Som tidigare 

nämnts är kvotering ett växande fenomen och det är enligt oss viktigt att förstå både förespråkarna och 

motståndarnas argument innan man skaffar sig en personlig uppfattning, men det viktigaste är dock 

enligt oss att se hur människor som blivit kvoterade det upplever sin situation.   

 

Vi tycker att vi har svarat på vårt syfte samt våra frågeställningar. Vi har i vår undersökning visat hur 

dessa kvinnor upplever sin situation. Vi hoppas att vår undersökning har gett en inblick i upplevelsen av 

kvotering. Vi hoppas att vår undersökning inspirerar till att fler individer väljer att forska vidare om 

detta ämne. Eftersom vi inte tagit någon som helst hänsyn till intervjupersonernas ålder, etnicitet, 

sexuell läggning skulle det vara intressant att med ett intersektionellt perspektiv forska vidare i en 

framtid forskning. Det skulle förmodligen belysa andra aspekter som vi kanske har missat. Vi är 
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medvetna om att undersökningar med andra syften och andra tillvägagångssätt ger andra resultat.  
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Bilaga 1 

Anna 
 

 

Allmänna frågor: 

 

 Ålder 

 Intresse 

 Hur kommer det sig att du sökte just till den här tjänsen? 

 Hur länge har du varit anställd? 

 Vad har du för utbildning? 

 Var du medveten om att de hellre såg kvinnliga sökande? 

 Har du haft liknande arbeten tidigare? 

 

 

1.Bok: Goffman -Jaget och maskerna 

Begepp: Roll 

Fråga. Kan du beskriva din roll på arbetsplatsen (Hur ser den ut?) 

 

Svar:  Oj vilken svår fråga. Min roll på arbetsplatsen är nog den som alltid ska ifrågasätta och jag älskar 

att diskutera. Ifall någon kommer med något förslag är jag alltid den personen som är noga med se vad 

alla egentligen tycker om förslaget och att det blir en diskussion kring det istället för att alla bara ska 

säga ja eller nej till det. Jag tycker att det är viktigt att alla människor kommer till tals så alla åsikter 

kommer fram. Så det är nog min roll på min arbetsplats. Vad tror du de andra tycker om din roll? Jag 

tror de kan tycka att jag är ganska jobbig faktiskt haha. Men jag bryr mig inte så mycket om det, jag 

menar jag skulle aldrig kunna vara den som bara nickar till ett förslag för jag är för trött eller för rädd 

för att säga min åsikt. Eftersom alla förslag påverkar oss alla på företaget tycker jag det är viktigt att alla 

verkligen säger sitt, för då kan det komma fram andra synsätt som vi andra inte har tänkt på innan. Så 

även om vissa kan tycka jag är jobbig så tror jag vissa uppskattar mitt driv för diskussion.  

 

2.Bok: Mead i Ritzer- Sociologisk teori 

Begrepp: Jaget  

Fråga: Tror du att du har fått denna tjänst pågrund av ditt kön eller din kompetens? (Hur 

upplever du att dina kollegor skulle svara på den frågan?) 

 

Svar: Både och. På min arbetsplats jobbar det fler män än kvinnor och det är ganska tydligt. Jag tror det 

hör väldigt mycket ihop med föregående fråga om min roll på företaget. För visst jag kanske fick den 

här tjänst dels för jag var kvinna men det tycker jag är bra! Jag tycker det behövs fler kvinnor på det här 

företaget och jag tror det skulle vara till fördel för ledningen om de anställer fler kvinnor.  

Varför tror du de? Jo för jag tror det blir nya perspektiv och tankar, vi behöver fler kvinnliga 

perspektiv på företaget. Jag tror fler kvinnor skulle uppskatta sådana som mig som tar plats och 
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framförallt ifrågasätter. Just nu känns det lite som en mot alla. För det kan ofta kännas som att alla män 

är emot mig och det är jag väldigt trött på. Men jag ska inte låta det hindra mig från att ta den plats jag 

idag tar.  

 

Hur menar du med fler kvinnliga perspektiv? Det jag menar är att kvinnor har till viss del ett annat 

sätt att tänka än männen. Och det kan vara en fördel för företaget men även för männen som kan se vissa 

saker från nya ögon, lite mer kvinnliga ögon haha. 

 

Mina kollegor hade definitivt svarat att jag endast fått denna tjänst för jag är kvinna! Jag tror att vissa av 

dom tror det, men jag tror de flesta skulle svara så just för att jag är som jag är. Jag tar mycket plats och 

kan lätt uppfattas som jobbig och det tror jag många av min manliga arbetare irriterar sig på. Så därför 

kan de lätt skylla på att jag är kvinna och det vara endast därför jag fick denna tjänst. Jag kan som sagt 

till viss del hålla med dom men jag har precis lika mycket kompetens som de andra om inte mer haha.  

 

Bok: Goffman- Jaget och maskerna 

Begrepp: ”I” och ”Me”  

3. Fråga: Känner du att du måste bete dig på ett visst sätt pågrund av ditt kön? 

 

Svar: Ja det kan jag faktiskt känna. Även om jag framstår som en ganska stark kvinna som tar mycet 

plats och inte är rädd för att ställa människor tillsvars kan jag ibland känna att jag måste vara på ett visst 

sätt för jag är kvinna. Jag är inte den enda kvinnan på den här arbetsplatsen men jag är den enda kvinnan 

som tar såhär mycket plats och ibland kan jag känna att jag kanske inte borde gör det i och med att jag är 

kvinna. För ingen annan kvinna tar såhär mycket plats och pratar såhär mycket så då kanske inte jag 

heller borde göra det. De flesta kvinnorna på min arbetsplats är tysta och tillbakadragna de säger sällan 

sin åsikt och jobbar ibland mer att städa lunchrummet än att utföra sin arbetsuppgifter. Det tror jag 

männen vill att jag också ska vara och det har ju tyvärr funnits tillfällen då jag också trott att jag kanske 

skulle vara mer som dom. Men då brukar jag tänka om och tänka "men det skulle inte vara rätt, ska jag 

bete mig som de andra kvinnorna  bara för de är kvinnor, skulle jag behöva ta mindre plats för jag är 

kvinna?" Nej det är inte jag. Men kan jag få den känslan? Absolut.  

 

4. Bok: Goffman- Stigma  

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Hur känns det att arbeta på en arbetsplats där du är ett av det underrepresenterade 

könet? 

 

Svar: Jobbigt, väldigt jobbigt. Jag kan ofta känna att jag måste gå emot en stark ström. vilket jag faktiskt 

måste göra. Jag känner att många gånger när jag kommer med bra ideer går de aldrig igenom för ingen 
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tycker de är bra, och jag vet att de tycker så bara för att det är mina ideer. Och de få kvinnorna som finns 

på min arbetsplats kan många gånger hålla med mig i mina åskiter och tankar men är för rädda att ställa 

sig bakom mig och säga att de tycker och tänker likadant. Vilket bidrar till att jag i slutändan aldrig får 

igenom någonting. Det är väldigt jobbigt, för jag har blivit utsött på grund av min framtoning. Jag ångrar 

inte att jag är som jag är, jag är stark och har varit de hela mitt liv. 

 

Men det är väldigt jobbigt att vara såhär få kvinnor, jag tror ifall de skulle komma in fler kvinnor i vårt 

förtag skulle de kunna leda till att fler vågade öppna sig och hålla med mig och då kanske vi skulle bli 

en starkare grupp än vad vi är idag. För det är inte kul att vara utanför på en arbetsplats, jag märker att 

vissa av mina manliga arbetskamrater beter sig på ett helt annat sätt när jag sätter mig vid deras bord vid 

tex lunchen än när någon man sätter sig där. Jag skulle verkligen vilja bli mer accepterad och hoppas 

dom någon gång ska kunna se varför jag beter mig som jag gör. Det är inte för att vara elak eller vara 

emot någon utan jag vill att alla ska våga komma fram och säga vad just de tycker och tänker för de ska 

gynna oss i personalen och företaget. 

 

5. Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Känner du att du måste bevisa att du förtjänar din tjänst inför dina kollegor för att passa 

in? 

 

Svar: Absolut! Eftersom många vet att företaget behövde fler kvinnor och eftersom jag är som jag är så 

känner jag verkligen att jag behöver visa att jag förtjänar min tjänst för mina kollegor. Det kanske är lite 

undermedvetet men det kan ju vara den anledning till mitt driv att verkligen förbättra företaget just för 

att bevisa för de andra att jag förtjänar min tjänst. Därför måste jag använda mig av olika strategier för 

att klara mig. Jag tror att många hade önskat en man eftersom då han man inte brutit den sköna rytmen 

som redan fanns på företaget. Men samtidigt tror jag att de få kvinnorna som finns på företaget idag blev 

väldigt glada när jag blev anställd just för jag är kvinna. Så absolut jag känner jag att jag måste bevisa 

för både mina chefer och för mina arbetskamrater att jag förtjänar min tjänst.  

 

6. Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Hur skulle du beskriva att du beter dig i den situationen du befinner dig i?  

 

Svar:  Jag skulle säga att jag beter precis så som jag önskar. Jag hade inte önskat att jag beter mig på 

något annat sätt. Även om jag har fått många konskevenser för att jag är som jag är i min framtoning så 

skulle jag aldrig vilja ändra på mig. Jag tar hellre de konskevsnerna än att jag skulle ändra på mig. Jag 

hoppas fler av kvinnorna i vårt företag skulle våga mer så vi kan visa männen att vi också kan och vill. 
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Jag hoppas också att det inte skulle bli en kamp om könen om det ida kanske tyvärr har blivit. Jag beter 

mig inte kvinnligt enligt mig själv, jag vet att bilden av kvinnor är att de ska låta männen leda för de är 

de bättre på och har gjort i alla tider men det är fel enligt mig. Jag kommer bete precis så som jag vill 

även om de går emot normerna om hur en kvinna ska vara. Det där är så gammalt, kvinnor kan precis 

lika mycket som män och varför ska vi vara rädda för att bete oss på ett speciellt sätt. När jag beter mig 

som jag gör i min arbetssituation mår jag bra, jag känner att jag har gjort något som jag kan stå för och 

må bra av. Jag känner att jag gör nytta och att jag inte bör eller inte bör göra något för jag är kvinna.  

 

7. Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Har du under något tillfälle på din arbetsplats ”avvikit” eller gjort något som fick 

konsekvenser?  

 

Hmm… Ja, jag har absolut avvikit och det har såklart resulterat till en rad konsekvenser. Om man tittar 

på helheten så känns det som att jag avviker varje dag på jobbet till exempel genom att jag är väldigt 

ifrågasättande och nyfiken. Jag tar väldigt mycket plats oavsett om vi sitter och fikar eller om vi sitter på 

möte. Det är inte många av mina kollegor som gillar det och det vet jag. Därför går det inte att bara tala 

om ett tillfälle. Jag måste även erkänna att det finns kvinnliga kollegor som inte stöttar mig till hundra 

procent. Och det gör mig väldigt ledsen och besviken. Ibland kan de komma med kommenterar som 

faktiskt har gjort mig väldigt illa som person. De har bland annat kommenterat min klädsel och min 

ärlighet. Detta är något jag har tagit upp med min chef också men tyvärr så finns det inget man kan göra 

enligt honom. Jag tycker att det sorgligt att de inte ser sig själva som likvärdiga. 

 

Kan du berätta lite mer om dina kvinnlig kollegor som kommenterar din klädsel och ärlighet? Det 

är väldigt att berätta för det var en väldigt jobbig period i mitt liv. Speciellt när jag inte hade någon som 

backade upp mig och förstod mig. Visst var det så att chefen lyssnade men jag kände aldrig att han ville 

lyssna eller att han ville lösa det för min skull. Dessutom när han sa att det faktiskt inte finns något vi 

kan göra utan att bara avvakta och att jag skulle vända mig till honom ifall det skulle fortsätta. Som tur 

är så fortsatte inte mina kvinnliga kollegor att komma med kommentarer. De hade slutat och insåg 

kanske senare att det dom sa var fel, mycket fel. Och jag vill bara tillägga att jag inte drar alla över en 

kam. Jag hade andra kvinnliga kollegor som stöttade mig även om de aldrig gjorde det när männen var 

närvarande så kändes det på något sätt skönt ändå att få lite bekräftelse och erkännande.  

 

8. Bok: Goffman- Jaget och maskerna  

Begrepp: Uppträdandet  

Fråga: Hur uppträder du på din arbetsplats? (skiljer det sig mycket från ditt ”riktiga” jag) 
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Jag känner att jag är mig själv på min arbetsplats. Men däremot så känner jag att jag även spelar en extra 

roll på jobbet som jag inte gör hemma. Det är som att så fort jag kommer in genom personalingången så 

börjar jag spela en mycket tuff  och stolt tjej. Och den rollen är inte alltid så rolig att spela. Ibland kan 

det vara jävligt utmattande och påfrestande att hela tiden försöka bevisa något och försöka övertyga 

mina kollegor att jag faktiskt kan och att jag faktiskt vet vad jag pratar om. Även om konsekvenserna 

kan ses som negativt och påfrestande är det viktigt för mig att göra detta för min egen skull. Jag måste 

erkänna att flera gånger har jag frågat mig själv om det är värt det. Och jag kommer alltid fram till 

samma svar: ja de är värt det. Jag känner att jag har påverkar mycket av de beslut som har tagits i 

företaget ändå. Och det är jag mycket stolt över. Jag får helt enkelt fortsätta spela den här tuffa och 

stolta tjejen på jobbet för det lönar sig. Det är klart att man ibland undrar hur länge det ska fortsätta 

såhär men jag tänker inte ge upp. Jag får vila varje dag när jag kommer hem, det är min frizon. Där jag 

inte behöver bevisa något för någon. Utan där jag bara kan vara mig själv ibland brukar jag skratta för 

mig själv och tänka, jävlar vilken tuff tjej jag är... och då känner mig jag stolt. 

 

Vad menar du med att ditt hem är som din frizon?  

En plats där jag är bekväm och inte behöva spela någon roll. När jag kommer hem vill jag bara ta det 

lungt och inte tänka på jobbet. Man måste kunna lämna jobbet ifrån sig när man kommer hem annars 

blir man galen. Jag måste medge att jag är väldigt duktig på det. Jag tillåter inte mig själv att prata jobb 

eller tänka på jobb när jag är hemma. Och absolut inte tänka på den situationen jag befinner mig i. Det 

skulle bara förstöra mig och jag gillar inte negativa tankar det leder ingen vart och det gör en människa 

bara ännu mer nedstämd. Jag försöker se det positiva i det hela.  

 

9. Bok: Goffman- Jaget och maskerna  

Begrepp: Manér/Personliga fasaden 

Fråga: Känner du att det finns förväntingar på dig som du måste spela upp?  

 

Absolut, haha. Men dom förväntningarna kan dom glömma. De förväntar sig en rädd kvinna som ska 

nicka åt allt de säger åt en. Men mina kolleger vet vid det här laget att jag inte är rädd och att jag i stort 

sett är motsatsen till deras förväntningar. Och det känns hur bra som helst att bryta dessa förväntingar 

som de hade på mig och ge dom något helt annat. Jag förstår att det finns en tydlig bild på hur en kvinna 

bör vara och jag avskyr det. Jag tycker att det är så gammalmodigt att prata om hur kvinnor och män bör 

vara. Enligt vem? Säger jag då. Enligt dig själv? Jaha vad trevligt. Då har man fått reda på vad de tycker 

egentligen. Jag ska inte ljuga, det är klart att jag också har förutfattande meningar om saker o ting. Men 

när det kommer till karriär och studier är det absurt att säga att kvinnor är sämre än män eller tvärtom. 

Vi är alla människor med olika begåvningar. Varför är det så himla svårt för vissa människor att 
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acceptera detta? Det förstår jag inte.  

 

10. Bok: Goffman-Jaget och maskerna  

Begrepp: Dramaturgi och publik  

Fråga: Hur upplever du att dina kollegor behandlar dig och ser på dig?  

 

Det här var en svår fråga, men jag känner ändå att jag har svarat på den till en viss del. Såhär är det jag 

känner att mina kollegor respekterar mig. Det är det viktigaste för mig, att jag får respekt och blir 

behandlad som en människa. Däremot så finns det mycket jag har upplevt som ingen kvinna eller man 

förtjänar att uppleva. Mina kollegor är väldigt dömande och i början var det riktigt tufft att hela tiden 

försöka bevisa något. Jag kommer ihåg att jag i början tyckte att det var oerhört orättvisst att bli 

behandlad så bara för att jag en kvinna. Men med tiden fick jag mer förståelse och mer tålamod. Jag 

insåg att detta kommer ta tid. Och att jag var villig att kämpa för min rätt som kvinna. Jag visste att det 

skulle ta tid för mina kollegor som har suttit i samma gamla position i mer 10-15 år. Det är klart att de är 

rädda för en ung och vass kvinna som mig. Jag skulle säkert också känna mig hotad om de kom någon 

ny oavsett kvinna eller man med nya ideer och ett helt nytt synsätt. Jag skulle nog också behöva lite tid. 

Jag känner därför idag att jag tycker att de behandlar mig med respekt och att det blir bättre ju mer tiden 

går. Men självklart säger jag till om det skullle vara något som jag inte tycker är okej. Det är viktigt tror 

jag att säga ifrån från första början annars kommer ingen ta dig seriös eller visa respekt.  

 

11. Bok: Goffman-jaget och maskerna 

Begrepp: Scenen 

Fråga: Kan du beskriva din arbetsplats? 

 

Min arbetsplats är väldigt ljust och öppet med stora fönster och högt i tak. Jag gillar min arbetsplats 

väldigt mycket för vår chef investerade mycket pengar på vårt personalrum där vi bland annat har 

tillgång till kaffe och frukost m.m. Sedan har vi mycket bord och stolar där man kan umgås och prata på 

lunchrasterna vilket kan vara väldigt trevligt. Kan ni tänka er hur jobbigt det var för mig i början att veta 

vart jag skulle sätta mig på lunchrasterna. Sånt där kan vara så jobbigt och även om man är vuxen så 

tänker man likadant som man gjorde när gick i gymnasiet..typ vart ska jag sitta? Vem e han? Och vem e 

hon? O.s.v.  

 

12. Bok: Goffman-jaget och maskerna 

Begrepp: Den bakre regionen 

Fråga: Skulle du kunna påstå att den roll du har på din arbetsplats följer med dig utanför jobbet 

eller stannar den rollen kvar?  

 

Nu när ni frågar mig den frågan så kan jag faktiskt tycka att den faktiskt har hjälpt mig mycket på 

vägen. Att vara tuff, ifrågasättande, nyfiken och öppen är faktiskt väldigt bra egenskaper och dom 
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egenskaperna har ju jag alltid haft ända sen barnsben men när jag kommer till jobbet blir det som att alla 

dessa egenskaper blir dubbelt så starka och framkommer tydligt och mycket i sättet jag pratar och 

uppför mig. Det är faktiskt väldigt intressant och spännande att diskutera hur det skulle ha vart om jag 

arbetade i en organisation som hade fler kvinnliga anställda. Skulle jag spela den här extra rollen eller 

hur skulle det ha sett ut? Skulle min extra roll innehålla andra egenskaper?.  
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Bilaga 2 

Sara 
 

 

Allmänna frågor: 

 

- Ålder 

- Intresse 

- Hur kommer det sig att du sökte just till den här tjänsen? 

- Hur länge har du varit anställd? 

- Vad har du för utbildning? 

- Var du medveten om att de hellre såg kvinnliga sökande? 

- Har du haft liknande arbeten tidigare? 

 

 

Bok: Goffman -Jaget och maskerna 

Begepp: Roll 

Fråga. Kan du beskriva din roll på arbetsplatsen (Hur ser den ut?) 

 

Svar:  Jag tycker inte att jag har någon speciell roll på arbetsplatsen. Jag ser mitt jobb som vilket jobb 

som helst och är där för att en anledning och det är för att överleva och klara mig precis som alla andra. 

Men jag ser mig absolut inte som person som tar mycket plats och måste hela tiden dela med mig av 

mina tankar och ideer. Jag håller dom mest för mig själv och är en mycket tillbakadragen och lugn 

person som trivs bäst med att arbeta själv och utföra mitt arbete på mitt egna lilla sätt.  

 

Bok: Mead i Ritzer- Sociologisk teori 

Begrepp: Jaget  

Fråga: Tror du att du har fått denna tjänst pågrund av ditt kön eller din kompetens? (Hur 

upplever du att dina kollegor skulle svara på den frågan?) 

 

Svar: Jag vet ju att jag har fått denna tjänst pågrund av att jag är kvinna men jag har svårt att tro att det 

är endast pågrund av den anledningen. Det är inte som att arbetsgivare anställer vem som helst, 

självklart ska man ha erfarenhet och utbildning inom det specifika området man söker. Så jag skulle 

faktiskt svara både och på den här frågan. Jag vet att mitt kön var den främsta anledningen eftersom 

företaget helst såg kvinnliga sökanden. Men det inte jag som något negativt, utan tvärtom. Jag har en 

väldigt positiv syn på det eftersom jag tycker att det är bra att ett företag är öppen och ärlig med att de 

saknar ett visst kön och att de önskar fler av det könet för ett sånt jämställt företag som möjligt. Sedan 

hur de går tillväga är väl upp till var och en.  

 

Bok: Goffman- Jaget och maskerna 

Begrepp: ”I” och ”Me”  

Fråga: Känner du att du måste bete dig på ett visst sätt pågrund av ditt kön? 
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Absolut inte. Jag känner inte att det finns särskilda krav på mig pågrund av att jag är kvinna. Jag känner 

inte att jag måste bete mig på ett visst sätt och det skulle jag nog aldrig göra heller. Jag tror inte att jag 

skulle vara kapabel till något sånt heller. Jag tycker att man borde få vara sig själv. Det tycker jag alla 

ska ha rätt till. Jag skulle aldrig fortsätta gå till en och samma arbetsplats om jag visste att det fanns 

särskilda krav på mig pågrund av mitt kön för att de inte gillade mitt sätt att utföra mitt arbete på. Jag 

fick en väldigt bra intryck av min arbetsgivare när jag kom på intervjun.  

 

Bok: Goffman- Stigma  

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Hur känns det att arbeta på en arbetsplats där du är en av det underrepresenterade 

könet? 

 

Jag tänker faktiskt aldrig på det. Och jag känner att jag inte heller har behövt göra det heller. Jag ser mig 

själv som vilken människa som helst och ser mig absolut inte som det ”underrepresenterade könet”, 

även om jag är det så är det inget jag lägger ner min tid på. Jag är upptagen med massa annat, haha.  

 

Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Känner du att du måste bevisa att du förtjänar din tjänst inför dina kollegor för att passa 

in? 

 

Nej, jag känner inte att jag måste bevisa någonting. Mina kollegor är underbara mot mig och accepterar 

mig för den jag är. Jag har aldrig känt att de inte har respekterat mig eller sett ner på mig eller mitt sätt 

arbeta. Jag vet själv att jag förtjänade den här tjänsten varför skulle jag få för mig att bevisa något för 

mina kollegor? Det skulle bara kännas löjligt. Jag vet själv vad jag och min chef har kommit överens om 

och vad jag gör här.  

 

Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Hur skulle du beskriva att du beter dig i den situationen du befinner dig i?  

 

Situation och situation...Det är så komiskt, för jag tycker inte att jag är i någon speciell situation. Jag är 

medveten om att jag fick denna tjänst pågrund av mitt kön men för mig var inte det något konstigt. För 

mig var det något naturligt och faktiskt så har jag många vänner som också har sökt till tjänster där de 

helst såg kvinnliga sökare. Det är väl bara bra för oss kvinnor att vi faktiskt får en chans att komma in på 

mansdominerade företag. Jag tycker att det är jättepositivt.   

 

Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 
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Fråga: Har du under något tillfälle på din arbetsplats ”avvikit” eller gjort något som fick 

konsekvenser?  

 

Jag kommer faktiskt inte på något tillfälle men det är klart att man var lite försiktig i början. De är alla 

som är nya på jobbet, man vill visa ett bra intryck. Men det hade inte med mitt kön att göra eller för att 

jag ville bevisa något. För mig handlade det mer om att jag ville göra bra ifrån mig och att visa hur jag 

arbetar. Jag fick faktiskt mycket bra feedback av mina kollegor som uppskattade mig och mig arbete. 

Det var väldigt kul. Men samtidigt så var man självklart rädd och tänkte på det värsta innan man 

började. Men det var ju inte alls så som man trodde.   

 

Vad menar du med att du förväntade dig det värsta? Nej men att kollegorna kanske inte skulle 

acceptera mig... för alla vill ju vara med i gänget ingen vill vara utanför.  

 

Bok: Goffman- Jaget och maskerna  

Begrepp: Uppträdandet  

Fråga: Hur uppträder du på din arbetsplats? (skiljer det sig mycket från ditt ”riktiga” jag) 

 

Jag är som sagt en mycket tillbakadragen person och sitter hellre tyst och lyssnar än att ta för mig. Jag är 

likadan hemma. Jag är den tysta eller den som håller med andra även vid middagsbordet när familjen 

diskuterar. Så jag skulle nog säga att jag är mitt ”riktiga” jag på jobbet. Kanske beror det på att jag är så 

trygg i mig själv och att jag inte orkar lägga ner tid på att dela med mig av saker o ting som alla andra 

har.  

 

Bok: Goffman- Jaget och maskerna  

Begrepp: Manér/Personliga fasaden 

Fråga: Känner du att det finns förväntingar på dig som du måste spela upp?  

 

Jag tror att alla människor har förväntningar på sig, både hemma, på jobbet, i relationer o.s.v. Självklart 

finns det förväntingar på mig på jobbet och det är att sköta mitt jobb, lämna in saker i tid, ta del av 

informationen som delas ut o.s.v. men inga förväntingar som jag måste spela upp pågrund av mitt kön 

vilket jag tror att ni syftar på. Även om jag vet att det finns förväntingar på mig som kvinna hur jag bör 

bete mig så har jag inte känt av några förväntingar. Vi är väldigt professionella på mitt jobb om något 

sånt skulle komma fram så skulle jag vända mig till min chef och hon skulle självklart göra sitt allra 

bästa för att lösa det för vi kommer väldigt bra överens med varandra. Hon är väldigt omtyckt och är en 

väldigt smart och respekterad kvinna bland alla på företaget.  

 

Bok: Goffman-Jaget och maskerna  

Begrepp: Dramaturgi och publik  

Fråga: Hur upplever du att dina kollegor behandlar dig och ser på dig?  
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Man kan ju aldrig vara hundra procent säker på något. Men jag tror att de ser mig som en vanlig 

anställd. Visst, de kanske inte kommer och frågar mig så mycket om de är något de undrar över, då 

frågar de hellre varandra.  

 

Bok: Goffman-jaget och maskerna 

Begrepp: Scenen 

Fråga: Kan du beskriva din arbetsplats? 

 

Min arbetsplats är inte så stor. Vi är endast 50 personer som jobbar på företaget. Och jag trivs väldigt 

bra. Vi alla kommer bra överens med chefen och det är även ett så ganska flexibelt arbete där man 

faktiskt har utrymme till många saker. Med tanke på att vi är så få, har vi en mycket öppen och bra 

kommunikation där alla får vara med och påverka. Även om jag inte är med så mycket och kommer med 

ideer. Så tycker jag att det är härligt att se hur mina kollegors ideer och förslag går igenom. Det är kul 

tycker jag att se hur andra utvecklas.  

 

Bok: Goffman-jaget och maskerna 

Begrepp: Den bakre regionen 

Fråga: Skulle du kunna påstå att den roll du har på din arbetsplats följer med dig utanför jobbet 

eller stannar den rollen kvar?  

 

Både ja och nej. Jag tar inte med mig jobbet hem, det lämnar jag gärna kvar. Men om ni syftar på rollen 

så skulle jag säga ja. Jag är samma människa oavsett vart jag befinner mig i världen. Det är klart att man 

anspassar sig och kanske inte är lika bekväm med som med sin familj.  
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Bilaga 3 

 

Lisa 

 

Allmänna frågor: 

 

 Ålder 

 Intresse 

 Hur kommer det sig att du sökte just till den här tjänsen? 

 Hur länge har du varit anställd? 

 Vad har du för utbildning? 

 Var du medveten om att de hellre såg kvinnliga sökande? 

 Har du haft liknande arbeten tidigare? 

 

 

1.Bok: Goffman -Jaget och maskerna 

Begepp: Roll 

Fråga. Kan du beskriva din roll på arbetsplatsen (Hur ser den ut?) 

 

Svar:  Hmm.. min roll på min arbetsplats är nog ganska svår att förklara direkt. Men min roll är nog 

ordningstanten här på jobbet. Jag är alltid den som plockar in och ur diskmaskinen i lunchrummet och 

jag är alltid den som sätter upp de pappererna som har ramlat från anslagstavlan. Jag är även den som 

gärna vill passa in i gruppen och kan anpassa mig ganska bra efter situationen. Jag är även den som 

alltid utför mina arbetsuppgifter i tid och inte slarvar med det. Detta har ju även lett till att många som 

inte är lika ordningssamma kan fråga mig vissa frågor eller be mig om tjänster. Vilket man kan tycka är 

både roligt och ibland väldigt tröttsamt.  

 

 

2.Bok: Mead i Ritzer- Sociologisk teori 

Begrepp: Jaget  

Fråga: Tror du att du har fått denna tjänst pågrund av ditt kön eller din kompetens? (Hur 

upplever du att dina kollegor skulle svara på den frågan?) 

 

Svar: Oj vilken intressant fråga. Men jag tror absolut att jag fick denna tjänst pågrund av att jag är 

kvinna. Det kan låta hårt men det tror jag verkligen. Mycket på grund utav att det stod i annonsen att e 

helst sökte kvinnor men samtidigt för att jag visste redan innan att det här företgaet var mansdominerat. 

Absolut tror jag att de även tittade på min kompetens men jag tror mitt kön övervägde det hela. Jag tror 

de behövde fler kvinnor så det blev bättre balans och inte så macho som det var. Men vi är fortfarande 

inte tillräckligt många kvinnor enligt mig, macho attityden finns fortfarande. Men jag tror att dom är 

ganska glada att dom har fått någon som gör det lite fint här omkring för det behövdes haha.  
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Det är svårt att veta vad de andra skulle svara på den frågan. Tror de beror lite på vem du frågor, men 

många skulle nog svara likadant som mig. Både jag och de andra på arbetsplatsen är välmedvetena om 

att ledningen ville ha in fler kvinnor i företaget. När jag då blev anställd kan jag tänka mig att många 

tänkte ”aha hon fick jobbet för hon var kvinna”. Det skulle jag också tänka om jag var i deras situation, 

samtididgt som jag inte tror att de är så fel ute. Jag har även fått en och annan kommentar om att jag 

skulle blivit anställd på grund av mitt kön. Och som sagt är det inget jag förnekar men det kan vara 

jobbigt ibland att tänka att mina medarbetare ibland kan se ner på mig. För kompetens hade jag, det 

tvivilar jag inte på. Om de tror att jag inte har de minsta kompetens är de helt ute och cyklar jag menar 

då skulle vilken kvinna som helst blivit anställd.  

 

Bok: Goffman- Jaget och maskerna 

Begrepp: ”I” och ”Me”  

3. Fråga: Känner du att du måste bete dig på ett visst sätt pågrund av ditt kön? 

 

Ja absolut. Jag tror alla människor känner att de behlver bete sig på ett eller annat sätt just på grund utav 

sitt kön. Som kvinna känner jag att jag kanske inte kan ta lika mycket plats eller höras och synas för 

mycket. Det låter återigen väldigt hårt men det känns verkligen så. I samband med att min arbetsplats är 

väldigt mansdominerad och att jag fick min tjänst delvis för jag va kvinna kan jag i många tillfällen 

känna att jag inte ska ta så mycket plats. Ett exempel som jag kan ta är när vi har morgonmöten på 

kontoret. Jag har märkt att ifall jag har åsikter eller frågor som kan ta lite tid är det många som suckar 

och himlar med ögonen. Jag tror inte det är personligt mot mig. Men det är nog för att jag är kvinna och 

har kommit in sist in i företaget och därför bör jag nog enligt dom inte ta lika mycket plats. 

 

4. Bok: Goffman- Stigma  

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Hur känns det att arbeta på en arbetsplats där du är ett av det underrepresenterade 

könet? 

 

Oftast känns det bra. Jag tar ganska lätt på att männen kan skämta om mig för jag är kvinna och 

ordningsam. Men ibland kan det som sagt bli jobbigt. Som exempelt jag berättade om förut. Det har ju 

liksom lett till att jag ibland inte vågar säga vissa saker jag vill. Jag kan ibland känna att jag vill bli sedd 

som alla andra och verkligen ta den plats som jag brukar ta. Skulle mina arbetskamrater se mig bland 

mina vänner utanför jobbet eller hemma bland min familj skulle dom nog inte känna igen mig. För 

privat tar jag väldigt mycket plats och har nog aldrig varit speciellt rädd när det gäller att ta plats. Men 

just när man är det undreepresnterade könet i ett företaget och man har kommit in sist tror jag det är till 

fördel att vara lite mer tillbakadragen. Så länge det inte blir till en överdrift vilket jag inte tycker det har 

blivit för mig i alla fall.  
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5. Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Känner du att du måste bevisa att du förtjänar din tjänst inför dina kollegor för att passa 

in? 

 

Till viss del. Jag trivs som sagt väldigt bra på min arbetsplats det är viktigt att understrycka det. Men 

absolut kan jag känna att jag måste bevisa att jag förtjänar att vara en del av dom. Mycket för jag är 

kvinna och mycket för jag tror många tror att jag endast har fått min tjänst på grund av mitt kön. Jag kan 

känna att jag ibland måste glänsa lite för att de andra ska förstå att jag sitter på mycket kompetens. Ifall 

vi har fått några rbetsuppgifter kan jag vara extra noga med hur jag utför dom och att jag alltid gör det i 

tid. Mycket för att de andra ska se att jag fötjänar min arbetsposition och jobbar hårt. Samtidigt som jag 

ibland kan märka att just det irriterar vissa medabretare ännu mer. När de ser att jag alltid har gjort de 

som jag ska ha gjort eller när de ser cheferna berömmer mig för något som jag har gjort. Det gör mig 

glad att bli belönad för mitt hårda arbete samtidigt som det kan göra mig ganska nedstämd att hela tiden 

behöva bevisa för andra att jag förtjänar min arbetsposition. 

 

6. Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Hur skulle du beskriva att du beter dig i den situationen du befinner dig i?  

 

Svar: Min rådande situation på jobbet är bra. Jag har bra kontakt med mina chefer och bra kontakt med 

mina medarbetare. Jag trivs i de arbetsuppgifter jag har och har det överlag bra. Det är nog anledningen 

till att jag beter mig bra haha. Jag är inte mig själv 100% men jag är mitt jobb-jag. Men som sagt jag tror 

att det skulle se helt annorlunda ut om jag hade varit en man hade varit en man istället. 

Följdfråga. Varför? 

Jomen just för att det är en mansdominerad arbetsplats så tror jag att de andra helst skulle vilja se någon 

av sina "egna" komma in för de kanske skulle kunna komma bättre överrens med honom än vad det gör 

med mig. Men det tycker jag inte är konstigt jag menar det är ju naturligt att män får bättre kontakt med 

varandra än någon med det motsatta könet. Men med tanke på den situation jag befinner mig i så beter 

jag mig lite mig tillbakadraget och väljer att inte ta mycket plats.  

 

7. Bok: Goffman-Stigma 

Begrepp: Stigmatisering 

Fråga: Har du under något tillfälle på din arbetsplats ”avvikit” eller gjort något som fick 

konsekvenser?  

 

Svar: Hmm.. Jag måste tänka. Det har jag säkert gjort. Jo nu kom jag på ett riktigt bra exempel. En gång 

skulle företaget har sin årliga julfest och de ville ha några frivilliga som skulle hålla i festen och styra 
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upp den lite. De som var intresserad skulle få anmäla sig och ifall det blev för många intresserade skulle 

chefen välja ut några som skulle få jobba med festen. Det jag inte visste var att det fanns viss på 

företaget som alltid höll i denna fest och var väldigt måna om detta. I ett försök att få bättre kontakt med 

de övriga på arbetsplatsen och försöka passa in bättre anmälde jag mig. 

 

Chefen hade tydligen bestämt sig för att han ville variera de som skulle hålla i festen. Han valde inte de 

personer som alltid höll i festen utan några andra varav jag var en av dessa. Detta ledde till många arga 

blickar och många klagade på festen och sa att det var bättre förr och att det hade blivit för mesigt och 

för tjejigt nu. Jag tror att detta beroedde helt och hållet på att jag och några nya fick jobba med festen 

inte att festen på något sätt var dålig. Dom tyckte att jag gjorde något jag inte borde och det var 

avvikande. Så det fick konskevenser och jag lärde mig att det inte är något jag gör om. Alltså att ta för 

mycket plats för det kan få dåliga konsekvenser.  

 

8. Bok: Goffman- Jaget och maskerna  

Begrepp: Uppträdandet  

Fråga: Hur uppträder du på din arbetsplats? (skiljer det sig mycket från ditt ”riktiga” jag) 

 

Svar: Ja väldigt mycket. Eller att jag är odningsam är inget jag låtsats vara för att folk ska tycka om mig 

det är jag bara av naturen. Men annars skiljer det sig mycket från den personen jag är privat. Precis som 

jag sa förut är jag mycket tillbakadragen på min arbetsplats och väljer att inte ta så mycket pltas medan 

hemma och bland nära och kära så är jag alltid med i heta diskussioner och är är allt annat än 

tillbakadragen. Jag tar mycket plats och syns och hörs alltid haha. Det är lite synd nu när man tänker 

efter hur mycket det egentligen skiljer sig. Jag skulle egentligen vilja vara mig själv och inte hålla på att 

svälja mina ord och alltid ta ett steg tillbaka. Jag brukar inte tänka på det eller prata om det. Men nu när 

jag pratar med dig inser jag verkligen att det är ganska falskt. Men det är inget som jag känner påverkar 

mig på något negativt sätt. Visst får jag backa men det har liksom pågått så länge nu att det har blivit en 

vana. På jobbet är jag den jag är och hemma är jag den jag är helt enkelt.  

 

9. Bok: Goffman- Jaget och maskerna  

Begrepp: Manér/Personliga fasaden 

Fråga: Känner du att det finns förväntingar på dig som du måste spela upp?  

 

Svar: Ja absolut. Det finns förväntningar från alla möjliga håll. Från mina medarbetare tror jag att deras 

förväntingar är att jag ska fortsätta vara den ordningsamma tillbakadragna kvinnan jag är. Jag ska 

fortsätta plocka in och ur diskmaskinen och vara sådär duktig som jag är. Jag tror att förvätningar från 

mina chefer är att jag ska utföra mina arbetsuppgifter på det sättet som jag har gjort. 
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10. Bok: Goffman-Jaget och maskerna  

Begrepp: Dramaturgi och publik  

Fråga: Hur upplever du att dina kollegor behandlar dig och ser på dig?  

 

Svar: Överlag behandlar mina kollegor mig super bra. Jag känner mig välkommen och har många 

vänner på min arbetsplats. Jag tror dom ser mig som en bra och ordentlig tjej som alltid finns där ifall 

någon behöver hjälp eller undrar något.  

 

Samtidigt som dom ibland kan se lite halvt ner på mig för att jag fick den här tjänsten för jag dels var 

kvinna. Men de konsekvenserna får jag liksom leva med. Men de konskevenserna får jag liksom leva 

med. Men det har gått helt okej, jag tror att jag måste ge det tid. Eftersom jag kommer in som kvinna 

och som ny tror jag det är viktigt att inte försöka för hårt för det kan bli falsk eller så kan man irritera 

människor istället för att gör dem glada. Så jag tror de gäller för alla som är nya på en arbetsplats att 

man måste ge de andra tid för att de ska kunna lära känna dig. Jag är accpeterad på min arbetsplats men 

jag skulle kunna vara en i gruppen. Men jag visste när jag fick min anställning att risken var stor att de 

andra inte skulle acceptera mig in i deras lilla "klick". Men det har gått helt okej, jag tror att jag måste 

ge det tid. Eftersom jag kommer in som kvinna och som ny tror jag det är viktigt att inte försöka för hårt 

för det kan bli falsk eller så kan man irritera människor istället för att gör dem glada.  

 

11. Bok: Goffman-jaget och maskerna 

Begrepp: Scenen 

Fråga: Kan du beskriva din arbetsplats? 

 

Svar: Ja om jag ska börja med hur det ser ut personalmässigt  jag kan ju börja med att säga att den är 

väldigt mansdominerad som ni kanske redan visste haha. Min arbetsplats är väldigt bra rent 

miljömässigt vi har många tillfällen att gå ut och ta frisk luft och röra på oss. Vi har alltid möjlighet till 

gratis kaffe , te och sånt. Vi har även möjlighet till att få färsk frukt varje dag vilket jag uppskattar 

väldigt mycket. Jag tror det är sådana små saker som bidrar till att man blir lite gladare och väldigt 

mycket piggare på jobbet. 

 

12. Bok: Goffman-jaget och maskerna 

Begrepp: Den bakre regionen 

Fråga: Skulle du kunna påstå att den roll du har på din arbetsplats följer med dig utanför jobbet 

eller stannar den rollen kvar?  

 

Svar: Den rollen stannar helt klart kvar på min arbetsplats. Ibland kan jag känna att det är som en 

kostym som jag sätter på mig när jag kommer till jobbet. Då vet jag hur jag ska bete mig och vad min 

roll är. Jag är fortfarande jag men jag blir som jag nämnt innan mitt jobb-jag. Men jag tror det här gäller 

de flesta människor, jag tror ingen är sig själv fullt ut när man är på sin arbetsplats. Man spelar en viss 



49 

 

roll man kan vara som jag är mer tyst och tillbakadragen eller så kan det vara tvärtom att man på sin 

arbetsplats är jätte öppen och inte rädd för att ta plats men hemma är det tvärtom. Så det kan se olika ut, 

men jag tror vi människor spelar roller vart vi än befinner oss.  

 

 


